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Sammanfattning 

Titel: Att vara eller icke vara – En studie i hur oberoende styrelseledamöter påverkar 

rollerna som övervakare och resursgivare 

Författare: Evelina Svensson och Pernilla Bjelke 

Handledare: Timurs Umans 

Examinator: Anna Stafsudd 

Utbildning: Civilekonomprogrammet inriktning Redovisning, 2015 

Kurs: 4FE11E, Examensarbete 

Bakgrund: Till följd av flertalet företagsskandaler runt om i världen har efterfrågan på 

effektiva regleringar för kontroll av företagen ökat. Ett resultat av detta är de 

bolagsstyrningskoder som blivit allt vanligare. En av grundpelarna i koderna är 

oberoende styrelseledamöter eftersom detta anses förbättra övervakningen. 

Ledamöterna ska vara oberoende gentemot företaget, företagsledningen samt 

storägarna. Trots detta behandlar majoriteten av studierna kring detta endast effekterna 

av oberoende gentemot ledningen.  

Syfte: Syftet med studien är att se hur olika typer av oberoende hos styrelsen påverkar 

effektiviteten i deras roll som övervakare och resursgivare samt om denna påver kan 

modereras av företagets ägarkoncentration.  

Metod: Vi har utfört en kvantitativ studie med deduktiv ansats. Vi undersöker alla 

noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Data har samlats in från årsredovisningar 

och databasen ORBIS.  

Resultat: Beroende styrelser påverkar både övervakningen och resursgivningen positivt 

i företag med koncentrerat ägande.   

  



 

    

 

Abstract 

Title: To be or not to be – A study in how independent board members affect 

monitoring and resource provision 

Authors: Evelina Svensson and Pernilla Bjelke 

Supervisor: Timurs Umans 

Examiner: Anna Stafsudd 

Education: Civilekonomprogrammet inriktning Redovisning, 2015 

Course: 4FE11E, Master thesis 

Background: As a result of several corporate scandals around the world, the demand 

for effective regulations for the control of the companies increased. A result of this is 

the corporate governance codes that have become increasingly common. One of the 

pillars of the codes are independent directors as this is considered to improve 

monitoring. The members must be independent of the company, management and major 

shareholders. Despite this, the majority of studies only treat the effects of independence 

from management. 

Purpose: The purpose of this study is to see how the various types of independence of 

the board affects the efficiency of their role as monitors and resource providers, and if 

this effect is moderated by the company's ownership concentration. 

Method: We have performed a quantitative study with a deductive approach. We 

investigate all companies listed on Nasdaq OMX Stockholm. Data was collected from 

annual reports and the database ORBIS. 

Result: Dependent boards affects both monitoring and resource provision positive in 

companies with concentrated ownership. 
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1. Inledning  

 

detta kapitel presenteras styrelsens roll som övervakare och resursgivare. Som 

ett resultat av flertalet företagsskandaler har ett stort fokus riktats mot styrelsens 

kompetens. En utbredd och växande norm är att styrelseledamöterna ska vara 

oberoende. Syftet med denna studie är att se hur detta påverkar effektiviteten i deras 

roll som övervakare och resursgivare. Leder oberoende ledamöter till att de övervakar 

mer och bidrar med mer resurser? 

1.1. Bakgrund  

I efterdyningarna från Eniro-skandalen (Dagens Industri 2014), där felaktigheter 

upptäckts i bokföringen och misstankar om brott riktats mot företagets nu avskedade 

VD, är det aktuellt att diskutera styrelsens roll i bolagsstyrningen. Styrelsen ansvarar för 

förvaltningen av företaget på uppdrag av aktieägarna och ska se till att organisationen är 

utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

förhållanden i övrigt kontrolleras (Aktiebolagslagen 2005:551 kap. 8 § 4). Eniros VD 

misstänks ha periodiserat intäkter felaktigt, vilket inneburit att omsättningen och 

resultatet för 2013 visat 58 miljoner kronor för mycket. När detta upptäcktes föll 

aktiekursen. (Dagens Industri 2014) Detta scenario har blivit allt vanligare sedan mitten 

av 90-talet då många företag skiftade till ett ersättningssystem för företagsledningen 

som delvis baseras på optioner. Detta infördes för att motivera ledningen och skapa 

incitament för dem att maximera aktiekursen, vilket skulle gynna investerarna. (Coffee 

2005; Hannes 2010) Dock skapade det även incitament för ledningen att manipulera 

redovisningen och ta kortsiktiga beslut för att öka sin egen ersättning. Detta 

ersättningssystem används främst i företag med spritt ägande, där ägarna har mindre 

möjlighet att övervaka företagsledningen. I företag med koncentrerat ägande handlar 

bedrägerierna i större utsträckning om att storägarna utnyttjar sin makt för personlig 

vinning på bekostnad av de mindre ägarnas intressen. Exempelvis kan kontrollägarna 

fatta beslut om att göra affärer med andra företag som denne äger, trots att det inte är 

det mest lönsamma för företaget som helhet. (Coffee 2005)   

Till följd av det ökade antalet företagsskandaler har efterfrågan på effektiva regleringar 

för kontroll av företagen ökat (Hwa-Hsien & Chloe Yu-Hsuan 2014; Jansson, 

Jonnergård & Larsson Olaison 2013; Seidl 2006). Det har blivit en stark trend att 
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använda sig av bolagsstyrningskoder. En kod för bolagsstyrning kan definieras som en 

icke bindande uppsättning av principer, standarder eller "best practices", utfärdat av ett 

gemensamt branschorgan och som hänför sig till den interna styrningen av företaget. 

Koderna är formellt frivilliga att följa men om det är någon del som inte efterföljs av 

företaget ska de ange orsaken till detta. Frivilligheten skapar legitimitet åt dem som 

följer koderna. En av de första kända koderna var the Cadbury report som infördes i 

Storbritannien 1992. Nu har liknande koder införts i över 50 länder. (Seidl 2006) Den 

svenska bolagsstyrningskoden infördes 2005 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

2015a) och liksom flertalet andra koder (Hwa-Hsien & Chloe Yu-Hsuan 2014) 

innehåller den riktlinjer om att styrelsen ska ha oberoende ledamöter, vilket bygger på 

antagandet att oberoende styrelseledamöter förbättrar styrelsens övervakningsfunktion 

(Baysinger & Butler 1985; Desender et al. 2013; Hillman & Dalziel 2003; Hwa-Hsien 

& Chloe Yu-Hsuan 2014; O'Sullivan 1997; Tuggle et al. 2010). Enligt koden (Svensk 

kod för bolagsstyrning 2010) får högst en styrelseledamot arbeta i bolagets ledning eller 

i ledningen hos bolagets dotterbolag. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara 

oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt ska minst två av de 

styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även 

vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.   

Styrelsens roll i företaget är, i tillägg till övervakningsfunktionen, även att 

tillhandahålla resurser och ta strategiska beslut (Collin 2008; Hillman & Dalziel 2003; 

Johnson, Daily & Ellstrand 1996). Agentteoretiker menar att övervakandets effektivitet 

beror på styrelsens incitament och resursinriktade teoretiker menar att mängden 

tillhandahållna resurser beror på styrelsekapitalet och att det i sin tur påverkar 

övervakningen (Desender et al. 2013; Hillman & Dalziel 2003). De resurser det talas 

om är till exempel legitimitet och rådgivning. Exempelvis påverkas företagets rykte av 

vem som sitter i styrelsen. Styrelsekapitalet är den samlade kunskap och erfarenhet 

styrelsemedlemmarna besitter samt deras nätverk. Ledamöternas nätverk kan underlätta 

i kontakten med finansiärer, kunder och leverantörer.  (Hillman, Cannella & Paetzold 

2000; Hillman & Dalziel 2003) Hillman och Dalziel (2003) menar att det är viktigt att 

integrera agent- och resursberoendeperspektiven för att få en fullständigare bild av och 

djupare förståelse för styrelsens roll i företaget. Egenskaper och särdrag hos styrelsen 

och företaget påverkar både övervakningen och resurserna samt avgör vilken prioritet 

styrelsens olika uppgifter har (Collin 2008; Hillman & Dalziel 2003). Likt alla 
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organisationer har även styrelser begränsade resurser vilket leder till att rollerna 

prioriteras utifrån vad som är viktigast i det enskilda företaget. I vissa företag är 

styrelsens övervakningsroll den dominerande och i andra är det viktigare att styrelsen 

bidrar med sin erfarenhet och kunskap. (Collin 2008)  

Så länge företagsskandaler inträffar kommer bolagsstyrning, och styrelsens roll i denna, 

vara ett intressant och aktuellt forskningsområde för att förstå vilka faktorer, eller 

kombinationer av faktorer, som gör att styrelsens kontroll brister. Det är även viktigt att 

ägarna och andra intressenter är medvetna om hur företagets rykte påverkas av vem 

som sitter i styrelsen.      

1.2. Problemdiskussion  

Det finns flera faktorer som påverkar hur väl styrelsen kan och behöver utföra sina 

roller som övervakare, resursgivare och beslutsfattare. En återkommande beskrivning 

av en högkvalitativ styrelse innefattar oberoende styrelseledamöter (Carcello et al. 

2002; Hwa-Hsien & Chloe Yu-Hsuan 2014; Johnson, Daily & Ellstrand 1996; Paige 

Fields, Fraser & Subrahmanyam 2012; Svensk kod för bolagsstyrning 2010). Vissa 

betonar även vikten av mångfald och erfarenhet från andra styrelser (Carcello et al. 

2002; Harris 2014; Paige Fields, Fraser & Subrahmanyam 2012).   

Oberoende och beroende styrelser kan påverka företagets prestationer på olika sätt. I 

bolagsstyrningskoden the Cadbury report är oberoende styrelse en av grundpelarna och 

efter det har det fått en central position i bolagskoderna i Europa (Johanson & Østergren 

2010). Även i USA anses oberoende ledamöter vara av stor vikt, vilket bland annat 

framgår i lagstiftningen the Sarbanes-Oxley Act som infördes år 2002 (van Ees, van der 

Laan & Postma 2008). Bolagsstyrningskoderna innehåller riktlinjer om oberoende 

gentemot företagsledning, större ägare samt företaget som helhet. Men om inget annat 

anges är det oberoende gentemot företagsledningen vi syftar till när vi talar om 

oberoende styrelser i fortsättningen, eftersom det är den oberoendedefinitionen en stor 

del av befintlig forskning utgår ifrån (t.ex. Carcello et al. 2002; Desender et al. 2013). 

En beroende styrelse har mindre incitament att övervaka ledningen än en oberoende, 

som inte har några direkta band till företagsledningen (Hillman & Dalziel 2003; 

O´Sullivan 1997; Tson Söderström et al. 2003). Att oberoende kunna övervaka och 

utvärdera ledningens prestationer åt aktieägarna är en viktig del i styrelsearbetet 

(Baysinger & Butler 1985), vilket försvåras om exempelvis företagets VD sitter i 
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styrelsen eftersom det ofta är VD:n som sätter agendan och då har möjlighet att styra 

uppmärksamheten bort ifrån övervakningen och istället fokusera på andra frågor 

(Tuggle et al. 2010) Allt annat lika, oberoende styrelser leder till bättre övervakning av 

ledningen vilket i sin tur ger bättre prestationer (Baysinger & Butler 1985; Hillman & 

Dalziel 2003). Men samtidigt har en beroende styrelse större incitament att bidra med 

sitt styrelsekapital, sin erfarenhet och sitt nätverk, vilket också leder till bättre 

prestationer enligt Hillman & Dalziel (2003).  

Styrelsens roll som övervakare blir viktigare när ägandet är separerat ifrån kontrollen, 

det vill säga när de som har befogenhet att fatta beslut inte bär de ekonomiska 

konsekvenserna av dem (Fama & Jensen 1983). Under de förutsättningarna benämns 

ägarna och företagsledningen vanligtvis Principal och Agent inom bolagsstyrning. 

Principalen anställer agenten för att driva verksamheten, men bär fortfarande den 

ekonomiska risken. Principalen mister en del av insynen och kontrollen vilket skapar 

informationsasymmetri eftersom agenten har mer information om företaget än vad 

principalen har. (Fama 1980) Enligt agentteorin antas människor vara 

nyttomaximerande (Fama 1980; Fama & Jensen 1983; Jensen & Meckling 1976) vilket 

leder till att företagsledningen kan utnyttja informationsasymmetrin till sin fördel när 

ägarnas och företagsledningens intressen skiljer sig åt.  För att minska 

informationsasymmetrin tillsätts styrelsen för att övervaka  ledningen åt ägarna (Fama 

1980; Fama & Jensen 1983; Hillman & Dalziel 2003). 

Ett verktyg styrelsen kan använda sig av för att övervaka ledningen är revision. 

Revision används som en kontroll- och övervakningsmekanism för att säkerställa att de 

finansiella räkenskaperna är korrekta, att företagsledningen skött sig och att ägarnas 

kapital är väl förvaltat (Coffee 2005; Desender et al. 2013). Revision är lagstadgat för 

alla större och noterade bolag i Sverige. Som större räknas företag som uppfyller minst 

två av följande kriterier för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: Fler än tre 

anställda, mer än 1,5 miljoner i balansomslutning, mer än tre miljoner kronor i 

nettoomsättning. (Aktiebolagslag 2005:551 kap. 9 § 1) Enligt Carcello et al. (2002) 

efterfrågar en styrelse med större andel oberoende ledamöter och mer erfarenhet högre 

kvalité på revisionen än vad Big six normalt tillhandahåller. Big six innefattar de då 

internationellt största revisionsbolagen. Efter en nedläggning och en fusion talar man 

idag istället om Big four, vilket innefattar Deloitte, PwC, EY och KPMG. Nästan alla 

företag i undersökningen använde något av dessa bolag, vilka är kända för hög kvalité. 
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Undersökningen visade signifikanta skillnader i revisionskostnaderna mellan företag 

med beroende respektive oberoende styrelser, vilket tyder på att oberoende styrelser 

efterfrågar högre kvalité. Högre kvalité på revisionen leder till högre revisionskostnader 

(Carcello et al. 2002).  

Det finns olika förklaringar till varför en oberoende och mer erfaren styrelse efterfrågar 

mer övervakning i form av revision. En är att styrelsen och revisorn har samma mål, de 

ska identifiera och åtgärda felaktigheter och brister i den finansiella rapporteringen. En 

oberoende styrelse förbättrar gärna kvalitén på övervakningen genom att ta hjälp av 

externa revisorer. (O´Sullivan 2000) En beroende styrelse vill, enligt Tuggle et al. 

(2010), hellre fokusera på andra frågor för att undvika övervakning. Den beroende 

styrelsen riskerar även att fokusera mer på kostnaderna med ökade revisionstjänster än 

på den förbättrade kvalitén på övervakningen, eftersom revisionskostnaderna påverkar 

resultatet vilket speglar ledningens prestationer (O´Sullivan 2000). En annan förklaring 

är att en oberoende styrelse lägger stor vikt vid övervakning för att skydda sitt rykte. 

Arbetsmarknaden för styrelseledamöter straffar dem som förknippas med 

företagsskandaler och dåliga prestationer. (Carcello et al. 2002; Fama 1980) Detta ger 

styrelsen personliga incitament att övervaka företagsledningen så att de inte agerar 

opportunistiskt och manipulerar redovisningen. Ju mer styrelseledamoten har att förlora 

desto större blir incitamentet att övervaka och använda sig av högkvalitativa 

revisionstjänster. (Carcello et al. 2002)   

Det finns även argument för ett omvänt förhållande mellan oberoende ledamöter och 

revisionskostnad, att revisionskostnaderna blir lägre när andelen oberoende 

styrelseledamöter ökar. Detta grundar sig i antaganden om att oberoende ledamöter 

själva är bättre på att övervaka och därför inte behöver förlita sig på revisorer. Utifrån 

detta antagande är revision ett substitut till oberoende ledamöter (Hay, Knechel & 

Wong 2006). Empiriska undersökningar visar dock stöd för de antaganden vi 

presenterat ovan, att revisionskostnader och oberoende ledamöter är komplement 

(Carcello et al. 2002; Hay, Knechel & Ling 2008; O´Sullivan 2000).                         

Som nämnts tidigare är styrelsens roll, utöver övervakning, även att bidra med resurser. 

Pfeffer (1972) beskriver styrelsen som ett instrument för att hantera externa samspel 

och osäkerhet genom utbyte av resurser med viktiga externa organisationer. 

Organisationer som avviker ifrån en optimal eller önskad uppsättning styrelseledamöter 
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tenderar att vara mindre lönsamma än de som inte avviker (Pfeffer 1972). Vad som är 

optimalt varierar beroende på samspelet mellan olika egenskaper. Möjligheten att 

hantera omgivningen och bidra med resurser beror på vad som kallas styrelsekapitalet, 

som kan delas in i humankapital och relationskapital. Humankapital innefattar 

styrelseledamöternas erfarenhet, expertis och rykte. Relationskapitalet består av 

styrelseledamöternas nätverk till andra företag och betydelsefulla personer. Vilka som 

sitter i styrelsen påverkar företagets rykte, genom sitt samlade styrelsekapital, och kan 

underlätta vid kontakt med leverantörer, kunder och finansiärer (Hillman, Cannella & 

Paetzold 2000; Hillman & Dalziel 2003).  

När det talas om styrelsens övervakningsroll är det vanligt att klassificera ledamöterna 

som oberoende eller beroende, där oberoende ledamöter anses vara det bästa för 

effektiv övervakning (Baysinger & Butler 1985; Desender et al. 2013; Hillman & 

Dalziel 2003; O'Sullivan 1997; Tuggle et al. 2010). Enligt Hillman, Cannella & 

Paetzold (2000) är denna klassificering inte tillämplig när det gäller styrelsens 

resursgivarroll, eftersom effektiviteten i resursgivningen är kopplat till hur väl den 

erfarenhet, kunskap och det nätverk styrelsemedlemmarna besitter stämmer överens 

med det behov som finns i företaget. Om de är oberoende eller beroende har mindre 

betydelse (Hillman, Cannella & Paetzold 2000). Omer, Shelley & Tice (2014) anser 

dock att beroendeskapet har betydelse. De finner att storleken på beroende ledamöters 

nätverk påverkar företagets marknadsvärde positivt, men att oberoende ledamöters 

nätverk har en ännu större inverkan. Andra studier visar även att oberoende ledamöter 

påverkar företagets rykte positivt (Anderson, Mansi & Reeb 2004; Daily & Dalton 

1993; Paige Fields, Fraser & Subrahmanyam 2012) och att styrelser med högre andel 

oberoende ledamöter har lägre lånekostnader eftersom långivarna har större förtroende 

för dem och därför kan erbjuda lägre låneavgifter (Anderson, Mansi & Reeb 2004; 

Paige Fields, Fraser & Subrahmanyam 2012). Utifrån detta borde alltså oberoende 

styrelseledamöter påverka resursgivarrollen positivt genom att företaget får lägre 

räntekostnader. Detta tyder på att oberoende ledamöter är positivt för både 

övervakningsrollen och resursgivarrollen.  

Utifrån agentteorins antagande att människor är nyttomaximerande och att det krävs 

övervakning när ägandet och kontrollen är separerad är ägarstruktur en viktig faktor 

som påverkar hur styrelsens roll som övervakare ser ut (Coffee 2005). Eftersom 

styrelser, likt alla andra organisationer, har begränsade resurser (Collin 2008) borde 
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ägarstrukturen då även påverka styrelsens roll som resursgivare. Att skapa 

målkongruens mellan ägarnas och ledningens intressen är ofta av större vikt i företag 

med spritt ägande än i företag med koncentrerat (Coffee 2005). Vid koncentrerat 

ägande har kontrollägaren större incitament och möjlighet, på grund av sitt innehav, att 

påverka företaget och övervaka ledningen (Desender et al. 2013; Hedlund et al. 1985; 

Zahra & Pearce II 1989). Om ägaren är missnöjd kan denna använda 

kontrollmekanismen voice, vilket innebär att ägaren vänder sig direkt till 

företagsledningen i ett försök att påverka. I ett företag med spritt ägande, där ingen 

innehar någon större andel, har ägarna själva mindre möjlighet och incitament att 

påverka genom voice och väljer då istället kontrollmekanismen exit, vilket innebär att 

de säljer sina andelar om de är missnöjda. (Hedlund et al. 1985) I dessa företag blir 

styrelsens övervakningsfunktion över ledningen viktigare eftersom de representerar 

ägare som inte själva har möjlighet eller incitament att övervaka samt finner det svårt 

att samordna övervakningen med andra ägare (Coffee 2005; Desender et al. 2013). 

För att skapa målkongruens mellan ägarnas och ledningens intressen kan styrelsen 

använda sig av rörlig ersättning till ledningen för att motivera dem att göra det bästa för 

företaget. Risken finns dock att incitamentsprogram där ersättningen baseras på 

resultatet istället ger företagsledningen incitament att ta kortsiktiga beslut och eventuellt 

manipulera resultatet för att maximera sin egen ersättning. (Coffee 2005) När det inte 

finns ägare som själva kontrollerar företagsledningen blir denna roll hos styrelsen 

viktigare. Om det finns en kontrollägare har den större möjlighet att själv övervaka och 

disciplinera ledningen. Det finns då inte samma behov som vid spritt ägande att 

använda sig av incitamentsprogram för att skapa målkongruens (Coffee 2005). I dessa 

företag finns det istället en större risk för att storägarna utnyttjar sin makt för personlig 

vinning på bekostnad av de mindre ägarnas intressen. Exempelvis kan kontrollägarna 

fatta beslut om att göra affärer med andra företag som denne äger, trots att det inte är 

det mest lönsamma för företaget som helhet. (Coffee 2005; Jansson, Jonnergård & 

Larsson-Olaison 2013)  

Så länge företagsskandaler inträffar kommer bolagsstyrning, och styrelsens roll i denna, 

vara ett intressant och aktuellt forskningsområde. Oberoende ledamöter har blivit en 

utbredd norm och det är viktigt för ägarna att förstå vilken inverkan det har på 

styrelsens roll som övervakare och resursgivare. Det finns flertalet studier som ser på 

specifika egenskaper och dess inverkan på antingen övervakningen eller 
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resursgivningen (t. ex. Carcello et al. 2002; Desender et al. 2013; Hillman, Cannella & 

Paetzold 2000; O´Sullivan 2000) men få ser på dess inverkan på flera styrelseroller 

samtidigt. Desender et al. (2013) undersöker hur ägarkoncentration påverkar sambandet 

mellan oberoende styrelseledamöter och styrelsens roll som övervakare. Hillman & 

Dalziel (2003) och Collin (2008) argumenterar för hur oberoendet påverkar styrelsens 

olika roller, men de har inte gjort någon empirisk undersökning. Vi kan inte finna någon 

studie som undersöker hur oberoende styrelseledamöter påverkar både rollen som 

övervakare och resursgivare samt om dessa samband ser olika ut beroende på 

ägarstruktur. Vi utökar därför den modell Desender et al. (2013) har skapat genom att 

lägga till styrelsens roll som resursgivare och har, likasom dem, ägarkoncentration som 

modererande variabel.    

1.3. Problemformulering  

Hur påverkar oberoende styrelseledamöter effektiviteten i styrelsens roll som 

övervakare och resursgivare? Påverkas sambandet av ägarkoncentrationen?  

1.4. Syfte  

Syftet med denna studie är att se hur oberoendeskapet hos styrelsen påverkar 

effektiviteten i deras roll som övervakare och resursgivare samt om denna påverkan 

modereras av ägarkoncentrationen. Med ökad effektivitet menas här att övervakningen 

eller resursgivningen ökar. Detta görs för att öka förståelsen kring styrelsen som 

bolagsstyrningsmekanism. 

1.5. Bidrag 

Denna studie ger teoretiska, praktiska och empiriska bidrag. De främsta teoretiska 

bidragen är att vi undersöker effekten av olika typer av oberoende på övervakningen 

och resursgivningen, inte bara oberoende gentemot ledningen, samt vilken inverkan en 

majoritetsägare har på detta samband. Detta gör att teorin blir anpassad till en svensk 

kontext där majoriteten av företagen har koncentrerat ägande.  

Det praktiska bidraget är att aktieägarna och andra intressenter kan använda sig av 

resultatet vid val av ny styrelse eller vid utvärdering av riskerna i företaget. Studien ger 

även empiriska bidrag i form av en uppdaterad bild av hur styrelseuppsättningen och 

ägarstrukturen ser ut i svenska börsnoterade företag.      
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1.6. Disposition 

Kapitel 1. Inledning 

I detta kapitel presenteras styrelsens roll som övervakare och resursgivare. Som ett 

resultat av flertalet företagsskandaler har ett stort fokus riktats mot styrelsens 

kompetens. En utbredd och växande norm är att styrelseledamöterna ska vara 

oberoende. Syftet med denna studie är att se hur detta påverkar effektiviteten i deras roll 

som övervakare och resursgivare. Leder oberoende ledamöter till att de övervakar mer 

och bidrar med mer resurser? 

Kapitel 2. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens deduktiva forskningsansats, den positivistiska 

kunskapssynen samt teoretiska utgångspunkter. De teorier som används är främst 

agentteori och resursberoendeteori, som kombineras för att få en fullständigare bild av, 

och djupare förståelse för, styrelsens roll i företaget. Studien berör även legitimitetsteori 

och beteendeteori. 

Kapitel 3. Institutionalia 

I detta kapitel erbjuds läsaren att tillgodogöra sig grundläggande information om 

bolagsstyrning. Bolagsstyrning definieras och det ges en kort beskrivning av vart och 

ett av de lagstadgade bolagsorganen bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och 

revisor. Detta görs för att ge läsaren förståelse för styrelsens roll i 

bolagsstyrningshierarkin. 

Kapitel 4. Teoretisk referensram 

 I detta kapitel ges en djupare beskrivning av agentteorin, resursberoendeteorin och 

legitimitetsteorin. Vi presenterar vår forskningsmodell som visar vilka samband det är 

som ska studeras och utifrån teorierna samt tidigare relevant forskning på området 

formuleras fyra hypoteser angående oberoende ledamöters inverkan på övervakningen 

och resursgivningen. 

Kapitel 5. Empirisk metod 

 I detta kapitel presenteras vår undersökningsmetod och –design, hur vi ska samla in 

informationen samt vilket urval vi gjort för studien. I operationaliseringsavsnittet ges en 
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ingående beskrivning av våra oberoende, beroende och modererande variabler samt de 

kontrollvariabler vi använder. 

Kapitel 6. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först visas deskriptiv data för variablerna 

för att ge en översiktsbild. Sedan analyseras korrelationen mellan alla variabler i 

korrelationsmatriser för att identifiera variabler som inte kan ingå i samma 

regressionsanalys. Slutligen presenteras de multipla regressionsanalyserna som används 

för att svara på studiens hypoteser. 

Kapitel 7. Analys & diskussion 

Detta kapitel börjar med en sammanställning av det förväntade och faktiska utfallet från 

våra regressionsanalyser. Med hjälp av agentteorin, resursberoendeteorin och 

legitimitetsteorin samt tidigare forskning på området analyserar vi och söker möjliga 

förklaringar till varför resultatet blev som det blev. I slutet av kapitlet presenteras en 

kort analys av kontrollvariablernas effekter på övervakningen och resursgivningen och 

kapitlet avslutas med en sammanställning av oberoende ledamöters inverkan. 

Kapitel 8. Slutsatser & implikationer 

I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna från studiens resultat och vår 

problemformulering besvaras. Detta efterföljs av en redogörelse för studiens teoretiska, 

praktiska och empiriska implikationer. Kapitlet avslutas med förslag på framtida 

forskning inom området samt studiens begränsningar.  
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2. Metod 
 

 detta kapitel presenteras studiens deduktiva forskningsansats, den positivistiska 

kunskapssynen samt teoretiska utgångspunkter. De teorier som används är främst 

agentteori och resursberoendeteori, som kombineras för att få en fullständigare 

bild av, och djupare förståelse för, styrelsens roll i företaget. Studien berör även 

legitimitetsteori och beteendeteori. 

2.1. Forskningsansats 

Syftet med denna studie är att se hur oberoendeskapet hos styrelsen påverkar 

effektiviteten i deras roll som övervakare och resursgivare, samt om denna påverkan 

modereras av ägarkoncentrationen, för att skapa förståelse kring styrelsen som 

bolagsstyrningsmekanism. Bolagsstyrning i allmänhet och styrelser i synnerhet är ett 

populärt forskningsområde, vilket innebär att det finns gott om teori tillgängligt inom 

ämnet. En deduktiv forskningsansats är lämplig för vår studie. Deduktiv ansats innebär 

att forskaren utgår ifrån redan befintlig forskning och teorier för att formulera hypoteser 

som sedan testas på det insamlade empiriska materialet (Bryman & Bell 2013). Vi utgår 

ifrån flertalet andra studier kring oberoende styrelseledamöter och styrelsens roller för 

att bilda oss en uppfattning om hur beroendeskapet hos styrelsen kan tänkas påverka 

effektiviteten i styrelsens roll som övervakare och resursgivare. Utifrån dessa studier 

formulerar vi teoretiskt underbyggda hypoteser som vi testar för att se om teorin 

stämmer överens med verkligheten i svenska börsnoterade företag. En fördel med den 

deduktiva ansatsen är att det finns möjlighet att generalisera resultatet från ett urval till 

en hel population (Bryman & Bell 2013).  

Alternativet till den deduktiva forskningsansatsen är induktiv (Bryman & Bell 2013). 

Med en induktiv ansats hade vi kunnat göra observationer och intervjuer på styrelser för 

att få fram information kring hur oberoendet påverkar effekten i deras olika roller och 

utifrån det skapa ny teori. Med denna ansats hade möjligtvis iakttagelser kunnat göras 

som vi nu missar när vi begränsar oss till den teori som redan existerar. Dock är risken 

större för subjektiva tolkningar av observationerna utifrån våra egna värderingar och att 

vi mister förmågan att vara kritiska till det studerade (Jacobsen 2002). Den deduktiva 

ansatsen minskar denna risk när vi utgår ifrån beprövade teorier kring 

styrelsesammansättning. Vid observationer och intervjuer finns även en risk att de som 

I 
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undersöks påverkas av dem som undersöker (Jacobsen 2002). Vi vet då inte om 

respondenterna svarar uppriktigt eller om de observerade uppträder naturligt.     

2.2. Kunskapssyn 

Vår studie har en positivistisk kunskapssyn. Vi vill genom teorier förklara hur 

effektiviteten i styrelsens roller påverkas av oberoende styrelseledamöter. Denna 

kunskapssyn kännetecknas av kvantitativ data fri från egna tolkningar och är lämplig 

när man vill kunna generalisera resultatet från ett urval till en population (Bryman & 

Bell 2013; Jacobsen 2002). Vår studie baseras främst på redovisade kostnader i 

årsredovisningar och kräver således inga tolkningar från vår sida. Alternativet är et t 

hermeneutiskt synsätt, där fokus ligger på att tolka och skapa förståelse för varför något 

inträffar. Resultaten kan inte generaliseras och det krävs ett stort datamaterial för att 

kunna dra några slutsatser. (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002) 

2.3. Teoretisk utgångspunkt 

Forskning kring bolagsstyrning utgår i huvudsak från agentteorin. Denna teori 

beskriver hur företag kan fungera effektivt när ägandet och kontrollen är separerad 

(Fama & Jensen 1983). Vi använder denna teori för att förklara varför behovet av 

övervakning, och därmed styrelsens övervakningsroll, skiljer sig åt mellan företag. För 

att förklara styrelsens roll som resursgivare använder vi främst resursberoendeteorin. 

Denna teori grundar sig i att företag måste säkra de resurser de är i behov av för att 

överleva (Pfeffer & Salancik 1978). Dessa två teorier, agentteorin och 

resursberoendeteorin, kombineras i vår studie för att få en fullständigare bild av, och 

djupare förståelse för, styrelsens roll i företaget. Agentteoretiker menar att 

övervakandets effektivitet beror på styrelsens incitament och resursinriktade teoretiker 

menar att mängden tillhandahållna resurser beror på styrelsekapitalet och att det i sin tur 

påverkar övervakningen (Desender et al. 2013; Hillman & Dalziel 2003). 

Resursgivningsrollen kan även förklaras av legitimitetsteorin. Företagen måste uppfylla 

det sociala kontrakt som finns mellan företaget och samhället för att få legitimitet. Om 

de misslyckas med det kan de få problem att säkra de resurser de behöver (Deegan & 

Unerman 2011). 

Det är främst agentteori och resursberoendeteori som vi använder oss av för att förklara 

hur oberoende styrelseledamöter påverkar effektiviteten i styrelsens roll som 

övervakare och resursgivare. En ytterligare teori som kan förklara styrelsens beteende 
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är beteendeteori (Cyert & Marsh 1963; van Ees, Gabrielsson & Huse 2009). Denna 

teori beskriver att styrelsens beslut påverkas av olika demografiska aspekter. Detta tar 

vi hänsyn till genom att använda olika demografiska aspekter som kontrollvariabler.  
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3. Institutionalia 
 

detta kapitel erbjuds läsaren att tillgodogöra sig grundläggande information om 

bolagsstyrning. Bolagsstyrning definieras och det ges en kort beskrivning av vart 

och ett av de lagstadgade bolagsorganen bolagsstämma, styrelse, verkställande 

direktör och revisor. Detta görs för att ge läsaren förståelse för styrelsens roll i 

bolagsstyrningshierarkin. 

3.1. Bolagsstyrning 

3.1.1. Definition 

Det finns olika definitioner på vad bolagsstyrning är. I stora drag är det läran om 

makten över beslutsfattande inom organisationer (Aguilera & Jackson 2010). Shleifer & 

Vishnys (1997) definition är ur ett investerarperspektiv: "Corporate governance deals 

with the ways in which suppliers of finance to corporations assure themselves of getting 

a return on their investment". En annan definition fokuserar mer på övervakningen av 

företagsledningen: "Corporate governance is the structure whereby managers at the 

organizational apex are controlled through the board of directors, its associated 

structures, executive incentive, and other schemes of monitoring and bonding"  

(Donaldson 1990). Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2015c) innebär god 

bolagsstyrning att bolaget styrs i ägarnas intresse. Förtroende för 

bolagsstyrningsprocessen är avgörande för befintliga och potentiella investerares 

intresse för företaget (Svensk kod för bolagsstyrning 2010).  

3.1.2. Reglering 

I Sverige regleras bolagsstyrningen främst av Aktiebolagslagen (2005:551) och, för 

publika bolag, svensk kod för bolagsstyrning (2010). I Aktiebolagslagen (2005:551) 

finns grundläggande regler om vilka organ som ska finnas i företaget, vilka uppgifter 

vart och ett av organen har samt vilket ansvar som tillskrivs personerna som ingår i 

bolagsorganen. De lagstadgade organen är bolagsstämma, styrelse, verkställande 

direktör samt revisor. Bolagsstyrningskoden (Svensk kod för bolagsstyrning 2010) 

kompletterar Aktiebolagslagen för publika bolag genom att ställa högre krav på vissa 

områden, t.ex. angående styrelsens oberoende. Koden anger en norm för vad som är 

god bolagsstyrning, på en högre ambitionsnivå än Aktiebolagslagen, för att främja 

förtroendet för företagen hos allmänheten och på kapitalmarknaden. Koden är inte 
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tvingande men om ett publikt bolag väljer att inte följa koden, eller delar av den, måste 

de ange varför. Intressenter har då möjlighet att själva avgöra om bolaget har en legitim 

anledning till att inte följa de uppsatta normerna. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

2015c) 

3.1.3. Bolagsorgan    

 

3.1.3.1. Bolagsstämma 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag, hierarkiskt överordnat 

styrelsen och verkställande direktör. Den inträffar minst en gång per år och är det forum 

där alla aktieägare har möjlighet att använda den rösträtt som följer med aktieinnehavet 

för att påverka företaget. På den årliga ordinarie bolagsstämman, årsstämman, ska 

beslut tas om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt hur bolagets vinst 

eller förlust ska disponeras. Bolagsstämman ska även besluta om styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

(Aktiebolagslag 2005:551 kap. 7; Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015d) 

Ansvarsfriheten innebär att ägarna inte tänker föra en skadeståndstalan mot styrelsen 

eller den verkställande direktören. 
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3.1.3.2. Styrelse 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltar dess angelägenheter. Detta 

organ är överordnat verkställande direktör och underordnat bolagsstämman. Deras 

befogenhet är bred, men begränsas på vissa punkter där det är bolagsstämman som ska 

ta besluten. Exempelvis får styrelsen inte besluta om ändring av bolagsordningen, 

tillsättande av styrelseledamöter eller val av revisor. Det är styrelsen som har det 

yttersta ansvaret för att organisationen är utformad så att företagets ekonomiska 

förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen kan delegera uppgifter till 

enskilda ledamöter eller personer som inte ingår i styrelsen, men har då skyldighet att 

fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. (Aktiebolagslagen 2005:551 

kap. 8; Svensk kod för bolagsstyrning 2010)  

Styrelsen i svenska börsnoterade bolag ska bestå av minst tre ledamöter, varav en är 

ordförande. Ordförandeposten får inte innehas av företagets verkställande direktör.  

Enligt koden (Svensk kod för bolagsstyrning 2010) får högst en styrelseledamot arbeta i 

bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag. Majoriteten av 

styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen 

samt ska minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.   

3.1.3.3. Verkställande direktör 

Den verkställande direktörens uppgifter är att sköta den löpande förvaltningen i 

företaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar (Jansson, Jonnergård & Larsson-

Olaison 2013). Beslut kring ärenden av ovanligt slag eller stor betydelse faller inte 

under löpande förvaltning, utan ska tas av styrelsen som är överordnad den 

verkställande direktören (Svensk kod för bolagsstyrning 2010). 

3.1.3.4. Revisor 

Revisorn utses av bolagsstämman och ska vara oberoende till styrelse, ledning och 

företaget samt får inte äga aktier i företaget. Revisorns uppgift är att granska företagets 

årsredovisning och bokföring. Revisorn ska även granska styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning av företaget. Styrelsen och den verkställande 

direktören är skyldig att ge revisorn de upplysningar och den hjälp som revisorn anser 

är nödvändig för granskningen. (Aktiebolagslagen 2005:551 kap. 9) Granskningen ska 

vara så omfattande som förhållandet i det enskilda fallet kräver. 
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4. Teoretisk referensram 

 

 detta kapitel ges en djupare beskrivning av agentteorin, resursberoendeteorin och 

legitimitetsteorin. Vi presenterar vår forskningsmodell som visar vilka samband 

det är som ska studeras och utifrån teorierna samt tidigare relevant forskning på 

området formuleras fyra hypoteser angående oberoende ledamöters inverkan på 

övervakningen och resursgivningen. 

4.1. Teorier 

4.1.1. Agentteori 

Agentteoretiker definierar förhållandet mellan principal och agent som ett kontrakt där 

en eller flera personer, principaler, anställer någon annan person, agenten, för att utföra 

vissa uppgifter å deras vägnar (Fama 1980; Fama & Jensen 1983; Jensen & Meckling 

1976). Inom företag innebär detta exempelvis att ägarna är principaler och anställer 

företagsledningen som sina agenter för att driva verksamheten. Företagsledningen har 

då befogenhet att fatta beslut som ägarna bär de ekonomiska konsekvenserna av. 

Principalen mister en del av insynen och kontrollen vilket skapar 

informationsasymmetri eftersom agenten har mer information om företaget än vad 

principalen har. (Fama 1980) Enligt agentteorin antas människor vara nyttomaximerare 

(Fama 1980; Fama & Jensen 1983; Jensen & Meckling 1976) vilket leder till att 

företagsledningen kan utnyttja informationsasymmetrin till sin fördel när ägarnas och 

företagsledningens intressen skiljer sig åt. För att minska informationsasymmetrin kan 

principalen skapa incitament för agenten som allierar parternas intressen samt införa 

system för att övervaka ledningen. (Fama 1980; Fama & Jensen 1983; Hillman & 

Dalziel 2003)  

Den förlust som uppkommer av informationsasymmetrin och av att principalen och 

agentens intressen skiljer sig åt kallas agentkostnader (Fama 1980; Jensen & Meckling 

1976). För att minska informationsasymmetrin tillsätts styrelsen för att övervaka 

ledningen åt ägarna (Fama & Jensen 1983; Hillman & Dalziel 2003). Även styrelsen är 

då en agent till principalen. Ägarna vill ha så hög avkastning som möjligt och 

företagsledningen vill, som tidigare nämnt, maximera sin egen nytta. För att företaget 

ska fungera effektivt måste man då skapa kongruens mellan ägarnas och ledningens 

mål. Vid principal- och agentförhållanden mellan ägare och företagsledning saknar 

I 
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ledningen det naturliga incitament, som finns hos företagsledare som själva grundat, 

äger och driver företaget, till att arbeta i ägarnas intresse. I ett företag där ägandet och 

kontrollen inte är separerat har ägaren incitament att inte konsumera mer förmåner för 

egen del än vad som är bäst för företaget. (Fama 1980; Fama & Jensen 1983) Men när 

dessa funktioner är separerade kan styrelsen upprätta avtal där ersättningen till 

företagsledningen baseras på företagets resultat (Borg 2003; Fama 1980; Fama & 

Jensen 1983) När ersättningen baseras på resultatet finns incitamentet att förbruka så 

lite resurser som möjligt eftersom det kan påverka ledningens egen förmögenhet både 

direkt och indirekt. Direkt genom att ersättningen ökar när resultatet ökar och indirekt 

genom att aktiekursens utveckling kan ses som ett mått på ledningens kompetens, vilket 

påverkar ledningens rykte på arbetsmarknaden och därigenom potentiell ersättning hos 

framtida arbetsgivare. (Fama 1980)  

Agentteorin används för att förklara behovet av övervakning av företagsledningen och 

styrelsens roll i detta (Fama 1980; Fama & Jensen 1983; Jensen & Meckling 1976). 

Effektiviteten i styrelsens övervakning beror på vilket incitament de har (Fama 1980; 

Fama & Jensen 1983; Hillman & Dalziel 2003). Styrelsens möjlighet att övervaka 

förklaras av resursberoendeteorin som presenteras nedan. Den teorin används även för 

att förklara styrelsens roll som resursgivare (Hillman & Dalziel 2003; Pfeffer & 

Salancik 1978).  

4.1.2. Resursberoendeteori 

Grunden för resursberoendeteorin är systemteorin. Systemteoretiker ser på samhället 

som ett system där alla delar påverkar varandra. Företag påverkas av, och har en 

påverkan på, det samhälle det verkar i. Utifrån denna teori utvecklade Pfeffer och 

Salancik (1978) resursberoendeteorin, vars utgångspunkt är att företagets mål är 

överlevnad. För att överleva måste företaget kartlägga och säkra de resurser de behöver 

i verksamheten. (Boeker & Goodstein 1991; Pfeffer & Salancik 1978) Detta innebär att 

företaget måste interagera med de som kontrollerar resurserna (Pfeffer & Salancik 

1978). Inom bolagsstyrning handlar det ofta om att sätta samman styrelser vars 

ledamöter säkrar resurserna genom goda relationer till resursinnehavarna eller att de 

själva besitter resurserna (Hillman, Cannella & Paetzold 2000; Omer, Shelley & Tice 

2014). De resurser det talas om är bland annat legitimitet, rådgivning samt kontaktnät 

och möjligheten att bidra med dessa resurser beror på styrelsekapitalet. Styrelsekapitalet 

kan delas in i humankapital och relationskapital. Humankapital innefattar 



 

19 

 

styrelseledamöternas erfarenhet, expertis och rykte och relationskapitalet består av 

styrelseledamöternas nätverk till andra företag och betydelsefulla personer. (Hillman & 

Dalziel 2003) Hillman och Dalziel (2003) menar att det är viktigt att integrera agent- 

och resursberoendeperspektiven för att få en fullständigare bild av och djupare 

förståelse för styrelsens roll i företaget. Egenskaper och särdrag hos styrelsen och 

företaget påverkar både övervakningen och resurserna samt avgör vilken prioritet 

styrelsens olika uppgifter har (Collin 2008; Hillman & Dalziel 2003). I vissa företag är 

styrelsens övervakningsroll den dominerande och i andra är det viktigare att styrelsen 

bidrar med sin erfarenhet och kunskap. 

4.1.3. Legitimitetsteori 

En tredje teori som kan användas för att bättre förstå styrelsens olika roller är 

legitimitetsteorin. Denna teori baseras på antagandet att det finns ett socialt kontrakt 

mellan företaget och det samhälle det arbetar i. Kontraktet består av de förväntningar 

som samhället har på företaget och företaget måste ständigt visa omgivningen att de 

arbetar inom samhällets normer och gränser för att uppfylla kontraktet och därigenom 

få legitimitet. Legitimiteten baseras främst på hur väl företaget uppfyller det som 

allmänheten uppfattar som legitimt. Dessa gränser är inte fasta, utan förändras, och 

företagen måste därför hålla sig uppdaterade om vilka etiska och moraliska regler som 

gäller. (Deegan & Unerman 2011) När samhällets förväntningar förändras måste 

företagen anpassa sig, eller förklara varför de inte gör det, för att behålla legitimiteten. 

Ett exempel på en aktuell norm inom bolagsstyrning är att styrelsen ska innehålla 

oberoende ledamöter (Carcello et al. 2002; Hwa-Hsien & Chloe Yu-Hsuan 2014; 

Johnson, Daily & Ellstrand 1996; Paige Fields, Fraser & Subrahmanyam 2012; Svensk 

kod för bolagsstyrning 2010) eftersom de anses vara bättre på att övervaka (Baysinger 

& Butler 1985; Desender et al. 2013; Hillman & Dalziel 2003; O'Sullivan 1997; Tuggle 

et al. 2010). 

Resursberoendeteorin bygger på att företagen måste säkra de resurser de behöver för att 

överleva (Pfeffer & Salancik 1978) och en av dessa resurser är legitimitet (Deegan & 

Unerman 2011). Om företaget misslyckas med att följa det sociala kontraktet kan de få 

svårt att få tag på resurser som finansiellt kapital och arbetskraft. (Deegan & Unerman 

2011) 
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4.2. Forskningsmodell 

Oberoende styrelseledamöter förknippas vanligtvis med styrelsens roll som övervakare. 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv anses oberoende ledamöter ha större incitament att 

övervaka företagsledningen än beroende ledamöter. (Baysinger & Butler 1985; 

Desender et al. 2013; Hillman & Dalziel 2003; O'Sullivan 1997; Tuggle et al. 2010) 

Men det finns även anledning att tro, och forskning som tyder på, att oberoende 

ledamöter även påverkar resursgivningen (Anderson, Mansi & Reeb 2004; Daily & 

Dalton 1993; Deegan & Unerman 2011; Omer, Shelley & Tice 2014; Paige Fields, 

Fraser & Subrahmanyam 2012). Vi kombinerar därför agent- och 

resursberoendeperspektivet och formulerar våra hypoteser utifrån modellen nedan. 

Studien ämnar att se hur oberoende styrelseledamöter påverkar effektiviteten i 

styrelsens roll som övervakare samt resursgivare och hur detta påverkas av 

ägarkoncentrationen. 

 

4.3. Styrelsens övervakningsroll 

En återkommande beskrivning av en högkvalitativ styrelse innefattar oberoende 

styrelseledamöter (Carcello et al. 2002; Hwa-Hsien & Chloe Yu-Hsuan 2014; Johnson, 

Daily & Ellstrand 1996; Paige Fields, Fraser & Subrahmanyam 2012; Svensk kod för 

bolagsstyrning 2010). Efter flertalet företagsskandaler har efterfrågan på effektiva 

regleringar ökat (Hwa-Hsien & Chloe Yu-Hsuan 2014; Seidl 2006) och i regleringarna 

har oberoende ledamöter ofta en central roll (Johanson & Østergren 2010). Detta 

bygger på antagandet att oberoende styrelseledamöter förbättrar styrelsens 

övervakningsfunktion (Baysinger & Butler 1985; Desender et al. 2013; Hillman & 
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Dalziel 2003; Hwa-Hsien & Chloe Yu-Hsuan 2014; O'Sullivan 1997; Tuggle et al. 

2010). Den svenska bolagsstyrningskoden infördes 2005 (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning 2015a) och liksom flertalet andra koder (Hwa-Hsien & Chloe Yu-Hsuan 

2014) innehåller även denna reglering riktlinjer om att styrelsen ska ha oberoende 

ledamöter. Enligt koden (Svensk kod för bolagsstyrning 2010) får högst en 

styrelseledamot arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag. 

Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen samt minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande 

till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets 

större aktieägare.  

Forskning kring vilken betydelse oberoende styrelseledamöter har för företag visar 

inkonsekventa resultat (Dalton et al. 1998; Randøy & Jenssen 2004). En orsak till det 

skulle kunna vara att forskarna använder sig utav olika oberoendedefinitioner. 

Exempelvis definierar Carcello et al. (2002) och Desender et al. (2013) oberoende 

ledamöter som en ledamot som inte sitter i företagets ledning och O'Sullivan (2000) 

definierar det som någon som inte är anställd i företaget, vilket då kan inkludera både 

ledning och övriga anställda. Enligt Anderson, Mansi & Reeb (2004) innebär oberoende 

att ledamoten inte har några andra förbindelser till företaget än sitt styrelseuppdrag.  

En beroende styrelse har mindre incitament att övervaka ledningen än en oberoende, 

som inte har några direkta band till företagsledningen (Hillman & Dalziel 2003; 

O´Sullivan 1997; Tson Söderström et al. 2003). En styrelseledamot som är, eller har 

varit, anställd i företaget kan ha utvecklat en relation till ledningen och har ett 

förtroende för dem som gör att ledamoten inte kontrollerar så mycket som den hade om 

den var oberoende (Tson Söderström et al. 2003; van Ees, van der Laan & Postma 

2008). Att oberoende kunna övervaka och utvärdera ledningens prestationer åt 

aktieägarna är en viktig del i styrelsearbetet (Baysinger & Butler 1985), vilket försvåras 

om exempelvis företagets VD sitter i styrelsen eftersom det ofta är VD som sätter 

agendan och då har möjlighet att styra uppmärksamheten bort ifrån övervakningen och 

istället fokusera på andra frågor (Tuggle et al. 2010).  

Ett verktyg styrelsen kan använda sig av för att övervaka ledningen är revision 

(Carcello et al. 2002; Coffee 2005; Desender et al. 2013; O´Sullivan 2000). Revision 

används som en kontroll- och övervakningsmekanism för att säkerställa att de 
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finansiella räkenskaperna är korrekta, att företagsledningen skött sig och att ägarnas 

kapital är väl förvaltat (Desender et al. 2013). Carcello et al. (2002) finner ett samband 

mellan oberoende ledamöter och revisionskostnad. De menar att oberoende ledamöter 

har större incitament att övervaka ledningen eftersom de vill skydda sitt eget rykte. 

Arbetsmarknaden för styrelseledamöter straffar dem som förknippas med 

företagsskandaler och dåliga prestationer. (Carcello et al. 2002; Fama 1980) Detta ger 

styrelsen personliga incitament att övervaka företagsledningen så att de inte agerar 

opportunistiskt och manipulerar redovisningen. Ju mer styrelseledamoten har att förlora 

desto större blir incitamentet att övervaka och använda sig av högkvalitativa 

revisionstjänster. (Carcello et al. 2002) Den beroende styrelsen riskerar även att 

fokusera mer på kostnaderna med ökade revisionstjänster än på den förbättrade kvalitén 

på övervakningen, eftersom revisionskostnaderna påverkar resultatet vilket speglar 

ledningens prestationer. En oberoende styrelse förbättrar gärna kvalitén på 

övervakningen genom att ta hjälp av externa revisorer. (O´Sullivan 2000) Som tidigare 

nämnt vill en beroende styrelse, enligt Tuggle et al. (2010), hellre fokusera på andra 

frågor för att undvika övervakning.   

Enligt Hillman & Dalziel (2003) och Tuggle et al. (2010) är det inte bara styrelsens 

incitament som avgör effektiviteten i övervakningen utan även styrelsens samlade 

förmåga att göra det. Detta skulle kunna vara en annan orsak till inkonsekventa resultat 

kring oberoende ledamöters påverkan på företag.                              

För att se om oberoende styrelseledamöter har någon inverkan på effektiviteten i 

styrelsens övervakningsroll har vi formulerat följande hypotes: 

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

effektiviteten i styrelsens roll som övervakare.  

4.3.1. Ägarkoncentration 

När ägandet är separerat från kontrollen benämns ägarna och företagsledningen 

vanligtvis Principal och Agent inom bolagsstyrning. Principalen anställer agenten för 

att driva verksamheten, men bär fortfarande den ekonomiska risken. (Fama & Jensen 

1983) Principalen mister en del av insynen och kontrollen vilket skapar 

informationsasymmetri eftersom agenten har mer information om företaget än vad 

principalen har. (Fama 1980) Enligt agentteorin antas människor vara nyttomaximerare 

(Fama 1980; Fama & Jensen 1983; Jensen & Meckling 1976) vilket leder till att 
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företagsledningen kan utnyttja informationsasymmetrin till sin fördel när ägarnas och 

företagsledningens intressen skiljer sig åt. För att minska informationsasymmetrin 

tillsätts styrelsen för att övervaka ledningen åt ägarna (Fama 1980; Fama & Jensen 

1983; Hillman & Dalziel 2003). Studier har visat att behovet av övervakning skiljer sig 

åt beroende på ägarstruktur (Coffee 2005; Desender et al. 2013). Att skapa 

målkongruens mellan ägarnas och ledningens intressen är ofta av större vikt i företag 

med spritt ägande än i företag med koncentrerat (Coffee 2005). Vid koncentrerat 

ägande har kontrollägaren större incitament och möjlighet, på grund av sitt innehav, att 

påverka företaget och övervaka ledningen (Desender et al. 2013; Hedlund et al. 1985; 

Zahra & Pearce II 1989). Om ägaren är missnöjd kan denna använda 

kontrollmekanismen voice, vilket innebär att ägaren vänder sig direkt till 

företagsledningen i ett försök att påverka. I ett företag med spritt ägande, där ingen 

innehar någon större andel, har ägarna själva mindre möjlighet och incitament att 

påverka genom voice och väljer då istället kontrollmekanismen exit, vilket innebär att 

de säljer sina andelar om de är missnöjda. (Hedlund et al. 1985) I dessa företag blir 

styrelsens övervakningsfunktion över ledningen viktigare eftersom de representerar 

ägare som inte själva har möjlighet eller incitament att övervaka samt finner det svårt 

att samordna övervakningen med andra ägare (Adelopo, Ismail, Jallow & Scott 2012; 

Coffee 2005; Desender et al. 2013). 

När det inte finns kontrollägare som kan övervaka företagsledningen är det vanligt att 

styrelsen inför ersättningssystem för ledningen som delvis baseras på optioner. Syftet 

med detta är att motivera ledningen och skapa incitament för dem att maximera 

aktiekursen, vilket gynnar investerarna. (Coffee 2005; Hannes 2010) En risk med detta 

är dock att det även ger ledningen incitament att manipulera redovisningen och ta 

kortsiktiga beslut för att öka sin egen ersättning. Detta tros vara fallet i Eniro-skandalen 

(Dagens Industri 2014). För att övervaka ledningen kan styrelsen använda sig av 

revisorer för att upptäcka eventuella bedrägerier.  

I företag med koncentrerat ägande handlar bedrägerierna i större utsträckning om att 

storägarna utnyttjar sin makt för personlig vinning på bekostnad av de mindre ägarnas 

intressen. Exempelvis kan kontrollägarna fatta beslut om att göra affärer med andra 

företag som denne äger, trots att det inte är det mest lönsamma för företaget som helhet. 

(Coffee 2005) Om styrelsen är beroende gentemot företagets storägare finns en risk att 

styrelsen fattar beslut som gynnar just storägarna och inte alla företagets aktieägare. 
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(Tson Söderström et al. 2003) Även detta problem kan minskas med mer revision. 

O´Sullivan (2000) menar att det inte borde vara någon skillnad i revisionskostnaderna 

mellan spritt och koncentrerat ägande. Chan, Ezzamel & Gwilliam (1993) fann dock 

bevis för att högre ägarkoncentration ledde till lägre revisionskostnad. Denna studie 

gjordes i Storbritannien, vilket är ett land som tillhör common law och kännetecknas av 

bra aktieägarskydd (La Porta et al. 1999). Utifrån detta kombinerat med vårt tidigare 

antagande att andelen oberoende ledamöter är positivt relaterat till övervakning är det 

troligt att sambandet mellan oberoende ledamöter och övervakning är starkare vid spritt 

ägande. Detta stödjs av Desender et al. (2013) som gjort sin studie på företag i Spanien 

och Frankrike. 

Sverige kännetecknas av koncentrerat ägande med ett medelbra aktieägarskydd (Gilson 

2006; Högfeldt 2005; La Porta et al. 1999). Det är därför rimligt att anta att vi kan finna 

samma resultat som Desender et al. (2013) även i Sverige. Alltså att sambandet mellan 

oberoende ledamöter och övervakning är starkare vid spritt ägande. Baserat på vårt 

tidigare antagande att andelen oberoende ledamöter är positivt relaterat till övervakning 

formulerar vi följande hypotes: 

Hypotes 1b: Sambandet mellan oberoende ledamöter och övervakning är starkare vid 

spritt ägande än vid koncentrerat ägande. 

4.4. Styrelsens resursgivarroll  

Styrelsens roll i företaget är, i tillägg till övervakningsfunktionen, även att 

tillhandahålla resurser och ta strategiska beslut (Boeker & Goodstein 1991; Collin 

2008; Hillman & Dalziel 2003; Johnson, Daily & Ellstrand 1996). Den allt mer 

utbredda normen om oberoende styrelseledamöter syftar främst till att förbättra 

övervakningen i företag (Baysinger & Butler 1985; Desender et al. 2013; Hillman & 

Dalziel 2003; Hwa-Hsien & Chloe Yu-Hsuan 2014; O'Sullivan 1997; Tuggle et al. 

2010). Men det är även viktigt att ta hänsyn till hur det påverkar styrelsens roll som 

resursgivare.  

Resursinriktade forskare menar att mängden tillhandahållna resurser beror på 

styrelsekapitalet (Hillman & Dalziel 2003). De resurser det talas om är till exempel 

legitimitet, rådgivning och tillgång till nätverk med andra företag och betydelsefulla 

personer. Exempelvis påverkas företagets rykte av vem som sitter i styrelsen. (Zahra & 

Pearce 1989) Enligt Paige Fields, Fraser & Subrahmanyam (2012) kännetecknas en 
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högkvalitativ styrelse av oberoende, erfarenhet och mångfald. Styrelsekapitalet är den 

samlade kunskap och erfarenhet styrelsemedlemmarna besitter eller har tillgång till 

genom sina nätverk. Ledamöternas nätverk kan underlätta i kontakten med finansiärer, 

kunder och leverantörer. (Hillman, Cannella & Paetzold 2000; Hillman & Dalziel 2003; 

Omer, Shelley & Tice 2014) Pfeffer (1972) beskriver styrelsen som ett instrument för 

att hantera externa samspel och osäkerhet genom utbyte av resurser med viktiga externa 

organisationer. Möjligheten att hantera omgivningen och bidra med resurser beror på 

styrelsekapitalet.  

Enligt Hillman, Cannella & Paetzold (2000) är klassificering av styrelseledamöter som 

beroende eller oberoende inte tillämplig när det gäller styrelsens resursgivarroll, 

eftersom effektiviteten i resursgivningen är kopplat till hur väl den erfarenhet, kunskap 

och det nätverk styrelsemedlemmarna besitter stämmer överens med det behov som 

finns i företaget. Om de är oberoende eller beroende har mindre betydelse (Hillman, 

Cannella & Paetzold 2000). Här går dock åsikterna isär. Hillman & Dalziel (2003) 

menar att en beroende styrelse har större incitament att bidra med sitt styrelsekapital. 

Den lojalitet som Tson Söderström et al. (2003) beskriver som ett problem för 

övervakningen kan här vara en fördel. En styrelseledamot som är, eller har varit, 

anställd i företaget kan ha utvecklat en relation till ledningen och har ett förtroende för 

dem (Tson Söderström et al. 2003) vilket gör denne mer engagerad i företaget och mer 

villig att dela med sig av sin kunskap (Hillman & Dalziel 2003). Omer, Shelley & Tice 

(2014) anser också att beroendeskapet har betydelse, men menar att det har en negativ 

inverkan. De finner att storleken på beroende ledamöters nätverk påverkar företagets 

marknadsvärde positivt, men att oberoende ledamöters nätverk har en ännu större 

inverkan. Oberoende ledamöter tar bättre tillvara på resurserna i sina nätverk. Andra 

studier visar även att oberoende ledamöter påverkar företagets rykte positivt (Anderson, 

Mansi & Reeb 2004; Daily & Dalton 1993; Paige Fields, Fraser & Subrahmanyam 

2012) och att styrelser med högre andel oberoende ledamöter har lägre lånekostnader 

eftersom långivarna har större förtroende för dem och därför kan erbjuda lägre 

låneavgifter (Anderson, Mansi & Reeb 2004; Paige Fields, Fraser & Subrahmanyam 

2012). Detta tyder på att oberoende ledamöter är positivt för resursgivarrollen. 

Oberoende ledamöter kan använda sitt nätverk och goda rykte till att skapa goda 

kontakter med viktiga intressenter såsom banker och därmed erbjudas lägre 
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lånekostnader. För att se om oberoende styrelseledamöter har någon inverkan på 

effektiviteten i styrelsens resursgivarroll har vi formulerat följande hypotes:  

Hypotes 2a: Det finns ett positivt samband mellan oberoende ledamöter och 

effektiviteten i styrelsens roll som resursgivare. 

4.4.1. Ägarkoncentration 

Vi har tidigare argumenterat för att oberoende ledamöter bättre kan ta till vara på de 

resurser de har tillgång till genom sina nätverk (Omer, Shelley & Tice 2014) och att det 

leder till ökad effektivitet i resursgivningen (Anderson, Mansi & Reeb 2004; Paige 

Fields, Fraser & Subrahmanyam 2012). Hur detta samband påverkas av 

ägarkoncentrationen i företaget verkar outforskat, vi kan inte finna någon studie på 

området. Det finns dock studier som visar att större nätverk leder till lägre 

räntekostnader och att detta samband är särskilt framträdande i företag med hög 

informationsasymmetri (Chuluun, Prevost & Puthenpurackal 2014) och att 

informationsasymmetrin tenderar att vara betydligt större i företag med spritt ägande än 

när ägandet är koncentrerat (Ștefănescu 2012). Oberoende ledamöter har större nätverk 

och sambandet mellan nätverk och räntekostnader i Chuluun, Prevost och 

Puthenpurackals (2014) studie stödjer därmed Omer, Shelley och Tices (2014) studie att 

oberoende ledamöter bättre kan ta till vara på de fördelar som nätverken kan erbjuda. 

Då detta samband enligt studierna är starkare vid större informationsasymmetri 

(Chuluun, Prevost & Puthenpurackal 2014), vilket vanligtvis förknippas med spritt 

ägande (Ștefănescu 2012), antar vi att vi även i denna studie kan se en skillnad i 

sambandet mellan oberoende ledamöter och effektiviteten i resursgivningen beroende 

på graden av ägarkoncentration. Sverige kännetecknas, som nämnt tidigare, av ett 

koncentrerat ägande i företagen och vi förväntar oss ett svagare samband i dessa än i de 

med spritt ägande. Utifrån detta formulerar vi följande hypotes: 

Hypotes 2b: Sambandet mellan oberoende ledamöter och resursgivning är starkare vid 

spritt ägande än vid koncentrerat ägande. 
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4.5. Sammanställning av hypoteser 

 

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

effektiviteten i styrelsens roll som övervakare.  

Hypotes 1b: Sambandet mellan oberoende ledamöter och övervakning är starkare vid 

spritt ägande än vid koncentrerat ägande. 

Hypotes 2a: Det finns ett positivt samband mellan oberoende ledamöter och 

effektiviteten i styrelsens roll som resursgivare. 

Hypotes 2b: Sambandet mellan oberoende ledamöter och resursgivning är starkare vid 

spritt ägande än vid koncentrerat ägande. 
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5. Empirisk metod 

 

 detta kapitel presenteras vår undersökningsmetod och –design, hur vi ska samla 

in informationen samt vilket urval vi gjort för studien. I 

operationaliseringsavsnittet ges en ingående beskrivning av våra oberoende, 

beroende och modererande variabler samt de kontrollvariabler vi använder. 

5.1. Undersökningsmetod och -design 

I vår datainsamling använder vi kvantitativ metod. Med en kvantitativ metod kan man 

förhållandevis enkelt överblicka och hantera ett stort och komplext datamaterial med 

hjälp av statistiska program (Jacobsen 2002). Kvantitativ metod är oftast mindre 

kostsamt än alternativet, kvalitativ. Det gör att vi kan samla in information från en 

större mängd företag vilket gör att vi kan generalisera resultatet och ger studien hög 

extern giltighet (Jacobsen 2002). En nackdel med denna metod är att den kan bli något 

ytlig. För att ha möjlighet att samla in data från många företag krävs att vi gör 

förenklingar. Det gör att vi kan missa individuella variationer. (Jacobsen 2002) I vår 

studie undersöker vi hur oberoende ledamöter påverkar styrelsens roller som övervakare 

och resursgivare. Genom att inkludera kvalitativa metoder, såsom intervjuer eller 

observationer, skulle vi kunna identifiera fler individuella variationer. Detta är dock 

mer tidskrävande och kostsamt samt kan vara svårt att genomföra då det inte alltid är 

möjligt att få tillträde till styrelserummet eller kontakt med styrelseledamöter. 

Datamaterialet skulle även bli för komplext och unikt för varje företag för att kunna dra 

slutsatser som kan generaliseras utanför urvalet. Därför har vi valt ut variabler som är 

enkla att mäta och representerar de olika rollerna. 

Vår studie har en tvärsnittsdesign, vilket är en av de mest använda inom kvantitativ 

forskning. Det innebär att vi undersökt hur det ser ut i de utvalda företagen vid en viss 

tidpunkt. Denna design är lämplig för att finna mönster och samband. En annan vanlig 

undersökningsdesign är longitudinell, där man studerar förändring i mönster över tid, 

men detta är inte vårt syfte. (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002)  

5.2. Datainsamlingsmetod 

Det empiriska materialet består av primärdata insamlat ifrån årsredovisningar. 

Årsredovisningar är offentliga och lagstadgade för alla börsnoterade företag, vilket gör 

I 
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informationen lättillgänglig och även tillförlitlig då den granskas av revisorer. Det 

mesta av datan kräver ingen tolkning från vår sida, vilket även gör 

informationsinsamlingen objektiv. Då det är primärdata behöver vi inte förlita oss på 

tolkningar och bearbetning utfört av någon annan, vilket hade varit fallet om vi använt 

sekundärdata (Jacobsen 2002). En alternativ kvantitativ datainsamlingsmetod är enkäter 

(Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002). Med denna metod hade vi inte behövt begränsa 

oss till variabler som finns i årsredovisningen. Dock riskerar vi att vissa respondenter 

inte svarar, vilket kan leda till ett skevt resultat där inte alla grupper är representerade, 

eller att svarsfrekvensen i allmänhet blir låg. Det finns även en risk att respondenterna 

tolkar frågorna på ett annat sätt än vad vi hade tänkt (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 

2002). 

5.3. Urval 

Den svenska bolagsstyrningskoden och dess rekommendationer om oberoende 

styrelseledamöter riktar sig mot börsnoterade företag på svensk reglerad marknad. För 

närvarande är det Nasdaq Stockholm och NGM Equity som är reglerade marknader. För 

att ge en så rättvisande bild som möjligt av verkligheten inkluderar vi alla företag på 

Nasdaq Stockholm i studien, med vissa undantag. Resultatet kan sedan generaliseras till 

NGM Equity. Vi utgår ifrån de företag som finns noterade på Stockholmsbörsens 

Large-, Mid- och Small Cap-lista när studien genomförs för att få ett aktuellt resultat. 

För att årsredovisningen ska finnas tillgänglig utgår vi från styrelsens uppsättning och 

företagets ägarstruktur under räkenskapsår 2012 och ser på resultat- och balansposter 

för räkenskapsår 2013. Om företaget inte var börsnoterat 2012 faller de bort ur urvalet 

för att inte ge ett missvisande resultat. En ytterligare avgränsning görs gällande 

finansiella företag. Anledningen till detta är att möjligheten att förhandla om 

räntekostnaden är en viktig variabel i vår studie. Mer om detta i 

operationaliseringsavsnittet. Banker lånar pengar från Riksbanken och förhandlar inte 

om räntan på samma sätt som andra företag. Därför bör inte finansiella företag ingå i 

vårt urval, vilket leder till att vi gör ett selektivt urval. När datainsamlingen sker finns 

277 företag registrerade på Nasdaq Stockholm. Av dessa är 51 finansiella företag. 36 

företag faller bort för att de inte var noterade år 2012 och ytterligare nio företag för att 

det saknas data. Det slutliga urvalet är 181 företag.  

Majoriteten av studier kring oberoende ledamöter speglar förhållandet på en amerikansk 

marknad. Det finns studier gjorda på europeiska länder (t.ex. Desender et al. 2013) men 
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det är ändå intressant att studera Sverige. Landet har en något unik ägarstruktur med 

koncentrerat ägande där fler än en av tio börsnoterade företag har en majoritetsägare, en 

ägare med mer än 50 % av aktierna eller rösterna, direkt eller indirekt. Den svenska 

bolagsstyrningskoden gynnar dessa ägare jämfört med internationella koder genom att 

endast kräva att två av de ledamöter som är oberoende mot företaget och ledningen ska 

vara oberoende mot större ägare (mer än 10 % av aktier eller röster, direkt eller 

indirekt). Enligt internationella koder ska majoriteten av ledamöterna vara oberoende 

gentemot större ägare. Då den svenska koden tillåter en högre grad av beroende är det 

intressant och relevant att se hur detta påverkar styrelsens roll som övervakare och 

resursgivare. 

5.4. Operationalisering 

5.4.1. Beroende variabler                                         

5.4.1.1. Övervakning 

En av våra två beroende variabler är övervakning. Att övervaka och utvärdera 

ledningens prestationer åt aktieägarna är en viktig del i styrelsearbetet (Baysinger & 

Butler 1985) och detta anses oberoende ledamöter göra bättre än beroende (Baysinger 

& Butler 1985; Desender et al. 2013; Hillman & Dalziel 2003; Hwa-Hsien & Chloe Yu-

Hsuan 2014; O'Sullivan 1997; Tuggle et al. 2010). Ett verktyg styrelsen kan använda 

sig av för att övervaka ledningen är revision (Carcello et al. 2002; Coffee 2005; 

Desender et al. 2013; O´Sullivan 2000). Revision används som en kontroll- och 

övervakningsmekanism för att säkerställa att de finansiella räkenskaperna är korrekta, 

att företagsledningen skött sig och att ägarnas kapital är väl förvaltat (Desender et al. 

2013). Kostnaden för revisionen förekommer i tidigare studier som ett mått på 

effektiviteten i övervakning (t.ex. Carcello et al. 2002; Desender et al. 2013; O´Sullivan 

2000; Zaman, Hudaib & Haniffa 2011) och detta mått används även i den här studien. 

Även om revisionskostnaden inte fångar hela bilden av styrelsens övervakningsroll 

anser vi att det är en bra indikator på effektiviteten i övervakningen och som lämpar sig 

för en kvantitativ studie. Revisionskostnaden samlas in från årsredovisningar. För att 

göra kostnaderna jämförbara mellan olika företag dividerar vi dem med storleken på 

företaget. Som storleksmått använder vi balansomslutning, vilket är vanligast 

förekommande i de studier vi studerat. Övervakningsmåttet bildar en kvotvariabel där 

ett högre tal innebär effektivare övervakning. Vi utgår enbart ifrån kostnaden för 

revision, inte den totala kostnaden för tjänster från revisionsbolag, eftersom det är 
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revisionskostnaden som speglar granskningen. Det finns flera faktorer som påverkar 

revisionskostnaden. För att undvika ett spuriöst samband använder vi därför olika 

kontrollvariabler. Dessa presenteras senare i kapitlet.  

5.4.1.2. Resursgivning 

Den andra beroende variabeln i denna studie är resursgivning, vilket också är en stor 

del i styrelsearbetet (Boeker & Goodstein 1991; Collin 2008; Hillman & Dalziel 2003; 

Johnson, Daily & Ellstrand 1996). De resurser det talas om är till exempel legitimitet, 

rådgivning och tillgång till nätverk med andra företag och betydelsefulla personer 

(Hillman & Dalziel 2003; Pfeffer & Salancik 1978; Zahra & Pearce 1989). För denna 

styrelseroll finns det inte lika tydliga mått att hämta från tidigare litteratur. Knockaert 

och Ucbasaran (2013) samt Pugliese, Minichilli och Zattoni (2014) mäter styrelsens 

resursgivarroll genom enkäter till företagens VD. VD får i enkäterna uppskatta hur 

mycket styrelsen engagerar sig i att exempelvis förbättra företagets rykte, etablera 

kontakter och ge rådgivning till företagsledningen utifrån en femskalig likertskala.  

Pugliese, Minichilli och Zattoni (2014) påpekar bristerna med denna typ av 

undersökning. Svarsfrekvensen är låg och risken finns att VD, medvetet eller 

omedvetet, inte ger en rättvisande bild av styrelsens arbete. Denna risk anser vi även 

finns om vi skulle skicka enkäter till styrelsemedlemmarna och tycker därför inte att 

denna metod ger ett bra mått på effektiviteten i resursgivningen.  

Ledamöternas nätverk kan underlätta i kontakten med finansiärer, kunder och 

leverantörer (Hillman, Cannella & Paetzold 2000; Hillman & Dalziel 2003; Omer, 

Shelley & Tice 2014). Pfeffer (1972) beskriver styrelsen som ett instrument för att 

hantera externa samspel och osäkerhet genom utbyte av resurser med viktiga externa 

organisationer. Studier har visat att oberoende ledamöter påverkar företagets rykte 

positivt (Anderson, Mansi & Reeb 2004; Daily & Dalton 1993; Paige Fields, Fraser & 

Subrahmanyam 2012) och att styrelser med högre andel oberoende ledamöter har lägre 

lånekostnader eftersom långivarna har större förtroende för dem och därför kan erbjuda 

lägre låneavgifter (Anderson, Mansi & Reeb 2004; Paige Fields, Fraser & 

Subrahmanyam 2012). Lånekostnaderna är en konkret reflektion av vilka effekter 

styrelsens nätverk kan få. De kan påverkas mycket av vilket förtroende banken har för 

företaget och dess representanter. Därför anser vi att företagets räntekostnader är ett 

lämpligt mått för att spegla effektiviteten i styrelsens roll som resursgivare. Måttet 

riskerar inte subjektiva tolkningar och finns specificerat i alla företags årsredovisningar. 
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För att få ett jämförbart mått ser vi till räntekostnaderna i förhållande till långfristiga 

skulder, vilka oftast är de räntebärande. Räntekostnaderna hämtas från 

resultaträkningen och skulderna från balansräkningen. Detta kan medföra ett problem 

eftersom resultaträkningen visar de sammanlagda räntekostnaderna för hela 

räkenskapsåret och balansräkningen endast visar en ögonblicksbild från balansdagen. 

Om företaget tar upp ett lån i slutet av året visar vårt mått för låga räntekostnader samt 

omvänt, för höga om företaget gjort stora amorteringar i slutet av året. För att förmildra 

detta problem använder vi följande beräkning för vårt mått: 

Resursgivning = räntekostnad / ((IB långfristiga skulder+UB långfristiga skulder) / 2) 

Måttet bildar en kvotvariabel i decimalform, där ett relativt lågt tal  innebär hög 

effektivitet i resursgivningen.                       

5.4.2. Oberoende variabel 

5.4.2.1. Oberoende styrelseledamöter 

Den svenska bolagsstyrningskoden innehåller, liksom flertalet andra koder (Hwa-Hsien 

& Chloe Yu-Hsuan 2014; Johanson & Østergren 2010) riktlinjer om att styrelsen ska ha 

oberoende ledamöter. Forskning kring vilken betydelse oberoende styrelseledamöter 

har för företag visar inkonsekventa resultat (Dalton et al. 1998; Randøy & Jenssen 

2004). En orsak till det skulle kunna vara att forskarna använder sig utav olika 

oberoendedefinitioner. Exempelvis definierar Carcello et al. (2002) och Desender et al. 

(2013) oberoende ledamöter som en ledamot som inte sitter i företagets ledning och 

O'Sullivan (2000) definierar det som någon som inte är anställd i företaget, vilket då 

kan inkludera både ledning och övriga anställda. Enligt Anderson, Mansi & Reeb 

(2004) innebär oberoende att ledamoten inte har några andra förbindelser till företaget 

än sitt styrelseuppdrag. 

Alla de ovan nämnda definitionerna speglar oberoendeskap, men i olika utsträckning 

och gentemot olika intressenter. Det är problematiskt att avgöra vem som är beroende 

då beroendeskapet kan se ut på många sätt. Den vanligaste definitionen vi kan finna är 

den som Carcello et al. (2002) och Desender et al. (2013) använder. De mäter beroendet 

utifrån andelen ledande befattningshavare i företaget som sitter i ledningen samt om 

företagets VD innehar ordförandeposten. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (2010) 

får högst en styrelseledamot arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets 

dotterbolag, vilket gör det troligt att det är det högsta antalet vi kommer finna. Dennes 
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inflytande antar vi påverkas av storleken på styrelsen. Rösten blir mindre värd i en 

större styrelse. Utifrån detta kommer ett av våra mått på oberoende vara andelen 

ledamöter som inte ingår i företagsledningen. Vi får då ett decimaltal mellan noll och 

ett där noll innebär att ingen ledamot är oberoende gentemot ledningen och ett innebär 

att alla är oberoende. Decimaltalet bildar en kvotvariabel, en variabel med en absolut 

nollpunkt, där värdena kan rangordnas och avstånden mellan värdena är lika stora 

(Bryman & Bell 2013). Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 49 § får inte 

företagets VD inneha ordförandeposten i svenska börsnoterade företag. Denna variabel 

är därför inget vi kommer mäta, men vi kontrollerar om VD ingår i styrelsen. Detta blir 

då en dikotom variabel, med enbart två kategorier (Bryman & Bell 2013) som vi kodar 

om till dummy-variabler för de statistiska testerna. Om VD ingår i styrelsen kodas det 

som 0 och om VD inte sitter i styrelsen kodas det som 1. 

Den svenska bolagsstyrningskoden rekommenderar även att majoriteten av 

styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Koden ger ett flertal exempel på vad det innebär att vara beroende. Exempelvis anses en 

ledamot beroende om det finns släkt- eller familjeband till företagsledningen (Svensk 

kod för bolagsstyrning 2010). Dessa exempel täcker dock inte in alla möjliga varianter 

av beroende. En nära vän anses vara oberoende, trots att denna i praktiken skulle kunna 

påverka styrelseledamotens omdöme på samma sätt som en familjemedlem. Det finns 

en risk att en styrelseledamot som har utvecklat en relation till ledningen och har ett 

förtroende för dem gör att ledamoten inte kontrollerar så mycket som den hade om den 

var oberoende (Tson Söderström et al. 2003; van Ees, van der Laan & Postma 2008). 

Denna risk anser vi blir större ju längre tid en styrelseledamot sitter i styrelsen. Enligt 

EU-kommissionens riktlinjer kring oberoende ledamöter i börsnoterade företag (The 

commission of the European Communities Recommendation of 15 February 2005 on 

the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the 

committees of the supervisory board) anses en ledamot vara beroende om denne har 

suttit i styrelsen i 12 år eller mer. Detta kriterium är ett av flera som används i Crespí -

Cladera och Pascual-Fusters (2014) studie för att avgöra beroendet hos 

styrelseledamöterna. Vem ledamoten blir beroende gentemot beror på 

omständigheterna. En lång ämbetstid kan leda till att relationer skapas till både ledning, 

ägare och företag. Utifrån detta kommer ett annat mått på oberoende att vara andelen 

styrelseledamöter som suttit i styrelsen i mindre än 12 år. Vi får en kvotvariabel mellan 
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noll och ett där noll innebär att ingen ledamot är oberoende och ett innebär att alla är 

oberoende. Av detta gör vi även en dummyvariabel som kodas 0 om någon ledamot 

suttit mer än 12 år och 1 om ingen suttit mer än 12 år. Som ett alternativ tar vi även 

med den genomsnittliga ämbetstiden för styrelsen i vår studie. Även detta bildar en 

kvotvariabel (Bryman & Bell 2013), men i absoluta tal, där ett högre tal innebär mer 

beroende än ett lägre. 

Det tredje kriteriet för oberoende enligt Svensk bolagsstyrningskod (2010) är att minst 

två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen även ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.  

Med större ägare avses de som direkt eller indirekt kontrollerar 10 % eller mer av 

antingen aktierna eller rösterna. Utifrån detta är ett mått på oberoende andelen 

ledamöter som inte är större aktieägare utifrån definitionen. Detta bildar en 

kvotvariabel mellan noll och ett där noll innebär att ingen ledamot är oberoende och ett 

innebär att alla är oberoende.  Här gör vi även en dummyvariabel som kodas 0 om 

någon ledamot innehar mer än 10 % och 1 om ingen innehar mer än 10 %. 

Som sista mått summerar vi det totala oberoendet utifrån ovan nämnda andelsmått för 

att se om det finns några "cocktaileffekter" vid blandning av olika typer av oberoenden. 

En cocktaileffekt innebär, i detta fall, att den påverkan som oberoende ledamöter har på 

övervakningen och resursgivningen blir starkare om flera typer av oberoende undersöks 

tillsammans än var för sig. Att 1+1=3. En styrelse anses utifrån detta mått mer 

oberoende om den uppfyller flera av de tidigare nämnda måtten än om den bara 

uppfyller ett. Detta blir en kvotvariabel mellan noll och tre där noll innebär att styrelsen 

är beroende gentemot ledning, ägare och företag och tre innebär att styrelsen är totalt 

oberoende. 
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Sammanställning av mått på oberoende 

Variabel Mått Kodning /Beräkning Tolkning 

Oberoende utifrån 

ämbetstid 

Ind1.1 Ämbet 0= någon mer än 12 år  

 1= ingen mer än 12 år  

Ind1.2 Ämbet Medelvärde Högre värde = mindre oberoende 

Ind1.3 Ämbet Andel mindre än 12 år Högre värde = mer oberoende 

Oberoende utifrån 

innehav 

Ind2.1 Innehav 0= någon mer än 10 %  

 1= ingen mer än 10 %  

Ind2.2 Innehav Andel mindre än 10 % Högre värde= mer oberoende 

Oberoende mot 

ledning 

Ind.3.1 VD 0= ej VD i styrelse  

 1= VD i styrelse  

Ind3.2 VD Antal ej VD / 

styrelsestorlek 

Högre värde = mer oberoende  

Totalt oberoende Ind4. Total Ind1.1+Ind2.1+Ind3.1 Högre värde = mer oberoende 

Tabell 1: Mått på oberoende 

5.4.3. Modererande variabel 

Vår modererande variabel är, som nämnt tidigare, ägarkoncentration. Vi vill se om 

sambanden mellan oberoende styrelseledamöter och styrelsens olika roller ser olika ut 

beroende på ägarstrukturen. För att mäta ägarstrukturen skapar vi två dummyvariabler, 

en för koncentrerat ägande och en för majoritetsägare. Enligt La Porta, Lopez-De-

Silanes & Sheifer (1999) är en vanlig gränsdragning för koncentrerat ägande att någon 

ägare innehar 10 % eller mer av rösterna. I Sverige är det dock ovanligt att något 

företag har spritt ägande utifrån den definitionen och författarna anser att en 

gränsdragning vid 20 % är bättre för svenska företag (La Porta, Lopez-De-Silanes & 

Sheifer 1999). Denna definition används även i Desender et al. (2013) samt Faccio, 

Lang och Youngs (2001) studier och kommer att användas i denna då vårt urval består 

av svenska företag. Detta mått bildar en dummyvariabel och kodas 1 vid koncentrerat 

ägande och 0 vid spritt ägande. För att ytterligare spegla verkligheten i Sverige skapar 

vi dummyvariabeln för majoritetsägare som kodas 1 om det finns en ägare som innehar 

mer än 50 % av aktierna eller rösterna och 0 om det inte finns någon majoritetsägare. 

Dessa dummyvariabler kommer inte att inkluderas i modellerna utan användas som 

filter för att kunna jämföra hur sambanden ser ut i företag med spritt ägande kontra 

företag med koncetrerat ägande respektive majoritetsägare kontra icke majoritetsägare.  
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Som alternativ till dummyvariablerna skapas två modererande variabler som baseras på 

aktieinnehavet hos de fem största ägarna.  Det ena beräknas med hjälp av ett 

Herfindahl-index, ett välanvänt mått på ägarkoncentration (t.ex. Collin et al. 2012; 

Lazarides, Drimpetas & Dimitrios 2009; Ning, Hu & Garza-Gomez 2015; Tao 2013). 

Den procentuella röstandelen i kvadrat hos de fem största ägarna summeras och ger ett 

tal från nära 0 och upp till 10000 som bildar en kvotvariabel. Talet 10000 innebär att 

det enbart finns en ägare, som äger 100 %. Den andra modererande variabeln skapas 

genom att summera procentandelen som innehas av de fem största ägarna och får en 

kvotvariabel från nära 0 och upp till 100. Dessa variabler inkluderas i modellerna, till 

skillnad från dummyvariablerna. 

5.4.4. Kontrollvariabler     

För att se vilken inverkan oberoende styrelseledamöter har på effektiviteten i 

övervakningsrollen och resursgivarrollen är det viktigt att ta hänsyn till andra faktorer 

som kan påverka sambanden. Vi använder därför kontrollvariabler. Eftersom vi 

använder kostnadsposter som indikatorer på övervakningen och resursgivningen är det 

vissa kontrollvariabler som inkluderats just för att de påverkar den kostnadsposten. 

Detta gäller riskmåtten Kundfordringar och Lager, som vi inte anser ha någon inverkan 

på resursgivningen och övervakningen men dock på räntekostnaden och 

revisionskostnaden. 

5.4.4.1. Egenskaper i styrelsen 

Enligt Paige Fields, Fraser & Subrahmanyam (2012) kännetecknas en högkvalitativ 

styrelse av oberoende, erfarenhet och mångfald. Vi inför därför kontrollvariabler som 

speglar erfarenhet och mångfald för att se vilken påverkan dessa har på effektiviteten i 

rollerna. Erfarenheten mäter vi i genomsnittlig ämbetstid för styrelsen, genomsnittliga 

åldern på styrelseledamöterna, eftersom det är troligt att äldre ledamöter har mer 

erfarenhet än de yngre, och det genomsnittliga antalet styrelseuppdrag ledamöterna har. 

Om ledamöterna sitter i flera olika styrelser har de troligen mer erfarenhet. Dessa 

erfarenhetsmått bildar kvotvariabler där högre tal indikerar mer erfarenhet.  

Mångfald är viktigt i en styrelse för att få ett stort styrelsekapital samt främja 

diskussioner och nytänkande (Carter, Simkins & Simpson 2003). När medlemmarna i 

en grupp har olika bakgrund bär de med sig olika prioriteringar, antaganden och 

tolkningar av händelser (Pelled, Eisenhardt & Xin 1999). Vanliga indikatorer på 
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mångfald är ålder, kön, utbildning och nationalitet (t.ex. Ararat, Aksu & Tansel Cetin 

2015). Personer i olika åldrar bär på olika erfarenheter och har olika perspektiv. Äldre 

styrelseledamöter tillhandahåller erfarenhet samt visdom och yngre styrelseledamöter 

har energi och driv för att lyckas. (Ararat, Aksu & Tansel Cetin 2015; Kang, Cheng & 

Gray 2007) Vår ena kontrollvariabel är därför spridningen i ålder bland ledamöterna. 

Detta mäter vi genom spridningen kring medelvärdet. Stor spridning indikerar hög 

mångfald.  

Det finns mycket forskning kring vilken inverkan könsfördelningen har på grupper och 

inom bolagsstyrning. Likt andra mångfaldsvariabler är det troligt att personer med olika 

kön bär på olika erfarenheter och därför tänker olika. Carter, Simkins & Simpson 

(2003) finner ett positivt samband mellan mångfald i kön och företags värde. De mäter 

mångfald i kön som andelen kvinnor i styrelsen. Eftersom styrelser vanligtvis är 

mansdominerade och att det är ökning av just kvinnor som bidrar till mångfald kommer 

vi också mäta det så. Mångfalden i kön bildar således en kvotvariabel mellan 0 och 1.  

Vår tredje mångfaldvariabel är utbildning. Om ledamöterna har gått på samma skola är 

det troligt att de bär på mer liknande erfarenheter, antaganden och perspektiv än om de 

gått på olika skolor. Olika skolor främjar då nytänkande inom gruppen. Vi ser på antalet 

olika utbildningar inom styrelsen och delar det med antalet ledamöter. Om kvoten blir 1 

eller högre har alla ledamöter gått på olika skolor, alternativt att någon har gått på flera 

olika skolor. Om kvoten blir mindre än 1 har några av ledamöterna gått på samma 

skola, vilket indikerar lägre mångfald.  

Som fjärde mångfaldsvariabel har vi nationalitet. Internationella styrelseledamöter 

bidrar med nya perspektiv, nytt språk, annorlunda historia och religion (Ararat, Aksu & 

Tansel Cetin 2015). Denna variabel är en dummyvariabel som kodas 1 om det finns 

internationell representation i styrelsen och 0 om det bara är svenska ledamöter.  

En optimal styrelsestorlek ska vara tillräckligt stor för att tillhandahålla den information 

och de resurser som företaget behöver, men samtidigt tillräckligt liten för att kunna vara 

effektiv (Boyd 1990). I för stora grupper blir beslutsprocessen mer komplex (Herold 

1979) och kan bli svårare att koordinera (Hackman & Morris 1975; Slater 1958) medan 

för små grupper riskerar att inte ha all den kunskap och information som behövs (Kerr 

& Slocum 1981). Enligt Ning, Davidson III och Wang (2010) består den optimala 

styrelsen av 8-11 st ledamöter. De ser i en empirisk longitudinell studie att styrelser 
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med sju eller färre ledamöter tenderar att öka antalet över tiden och att styrelser som till 

en början har fler än 11 ledamöter tenderar att krympa styrelsen så att de hamnar mellan 

åtta och elva. Enligt Jensen (1993) är den optimala storleken sju till åtta ledamöter. 

Utifrån dessa studier definierar vi en optimal styrelsestorlek som åtta ledamöter, 

eftersom det är återkommande i båda. Detta bildar en dummyvariabel. Optimal kodas 1 

och övriga kodas 0. Även den faktiska styrelsestorleken inkluderas som en 

kontrollvariabel, vilket bildar en kvotvariabel. 

5.4.4.2. Risk 

Revisionskostnader är enligt Simunics (1980) studie associerad med risk. Vissa delar av 

revisionen är förenlig med högre risk för fel och kräver specialiserade revisionsåtgärder 

vilket ökar revisionskostnaderna. Kundfordringar och lager är delar av revisionen som 

är svåra att revidera. (Desender et al. 2013; Simunic 1980) Eftersom kundfordringar och 

lager associeras med risk finns det anledning att tro att dessa även påverkar ett företags 

räntekostnader. Vi dividerar kundfordringar och lager med balansomslutning och 

variabeln bildar en kvotvariabel mellan 0 och 1 där ett högre tal indikerar en högre risk.       

5.4.4.3. Revisionsbyrå 

Hay (2013) visar i sin studie att det finns ett positivt samband mellan Big 4-byråer och 

revisionskostnader. De företag som revideras av en Big 4-byrå har högre 

revisionskostnader än ett företag som revideras av en byrå som inte ingår i Big 4. Detta 

bildar en dummyvariabel som kodas 1 för Big 4 och 0 för övriga. Revisionsföretagen 

som ingår i Big 4 är PwC, EY, KPMG och Deloitte. En annan kontrollvariabel vi 

använder är därför vilket revisionsbolag företagen anlitar. Även dessa kodas som 

dummyvariabler.  

5.4.4.4. Bransch 

Företagen på Nasdaq Stockholm-listan är uppdelade i branscherna Consumer goods, 

Consumer services, Health care, Telecom, Technology, Oil & gas, Materials, 

Industrials, Utilities och Financials. Företag inom Financials-kategorin är som tidigare 

nämnt exkluderade från denna studie. Vi har grupperat branscherna för att underlätta 

analyser kring branschvariationer och kodat dem till dummyvariabler enligt tabellen 

nedan. 
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Dummyvariabel 

B
ra

n
sc

h
 

 Consumer TeleTech MatIndustryOil Health care 

Consumer goods 1 0 0 0 

Consumer services 1 0 0 0 

Utilities 1 0 0 0 

Telecom 0 1 0 0 

Technology 0 1 0 0 

Oli & gas 0 0 1 0 

Materials 0 0 1 0 

Industrials 0 0 1 0 

Health care 0 0 0 1 

Tabell 2: Bransch 

I tabellen nedan presenteras en sammanställning av alla kontrollvariabler , hur de 

beräknats samt hur de ska tolkas i analyserna.  

Sammanställning kontrollvariabler 

Variabler Mått Kodning/Beräkning Tolkning 

Erfarenhet Ämbetstid Genomsnittlig ämbetstid Högre värde= mer erfarenhet 

Ålder Genomsnittlig ålder Högre värde= mer erfarenhet 

Uppdrag Genomsnittligt antal Högre värde= mer erfarenhet 

Mångfald ÅlderStdav Standardavvikelse ålder Högre värde= mer mångfald 

Kvinnor Andel kvinnor Högre värde= mer mångfald 

Utbildning Genomsnittligt antal Högre värde= mer mångfald 

Nationalitet 0=  enbart svenskar  

 1=internationell representation  

Styrelsestorlek Optimal storlek 0= ej åtta ledamöter  

 1= åtta ledamöter  

Styrelsestorlek Faktisk storlek  

Risk KUF Kundfordringar/ 

balansomslutning 

Högre värde= mer risk 

Lager Lager/ balansomslutning Högre värde= mer risk 

Revisionsbyrå Big 4 0= annan byrå  

 1= Big 4  

Tabell 3: Kontrollvariabler 
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5.5. Statistiskt genomförande 

I denna studie har vi använt univariat-, bivariat- och multivariat analys. Användningen 

av dessa presenteras nedan. 

5.5.1. Univariat analys 

I den univariata analysen analyseras de enskilda oberoende-, beroende- och 

kontrollvariablerna var för sig. Beroende på vad som är relevant information för 

variabeln presenteras frekvens, medelvärde, median samt det lägsta och det högsta 

värdet. I ett första steg görs detta för att identifiera eventuella datafel (Pallant 2013). I 

uppsatsen presenteras den univariata analysen för att ge läsaren en överblick av 

datamaterialet. Antalet observationer skiljde sig åt mellan vissa variabler på grund av 

att den publicerade informationen i årsredovisningarna skiljde sig åt mellan företag 

samt att det i vissa fall uppstod extremvärden vid omräkning till nyckeltal när någon 

information saknades. Exempelvis att det finns räntekostnader men lågt värde på 

långfristiga skulder vilket ledde till en orealistiskt hög räntesats. 

5.5.2. Bivariat analys 

Genom en bivariat analys undersöker vi hur två variabler är korrelerade. För att avgöra 

vilket korrelationstest som är lämpligt genomför vi ett Kolmogorov-Smirnov-test för att 

se om våra beroende variabler är normalfördelade (Pallant 2013). Om de är 

normalfördelade används Pearsons r och om de inte är det använder vi Spearmans rho. 

Genom korrelationstestet ser vi om det finns risk för multikollinearitet. Testet ger ett 

värde mellan noll och ett och ett värde mellan 0,5 och 1 innebär hög korrelation (Pallant 

2013). För att undvika/upptäcka multikollinearitet ser vi även på VIF-värdet när vi utför 

de multivariata analyserna. Om VIF-värdet är över 10 på någon variabel bör den 

exkluderas ur modellen (Pallant 2013).   

5.5.3. Multivariat analys 

I en multivariat analys analyseras flera variabler tillsammans (Bryman & Bell 2013). Vi 

gör en multipel regressionsanalys för att se hur våra oberoende variabler samt 

kontrollvariabler påverkar de beroende variablerna vilket är en lämplig metod enligt 

Pallant (2013). Den signifikansnivå vi accepterar är 10 %, vilket är vanligt 

förekommande inom företagsekonomi. Det innebär att vi med 90 % säkerhet kan säga 

att de samband vi påvisar inte är slumpmässiga.  
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5.6. Metodkritik 

5.6.1. Reliabilitet 

Reliabilitet är viktigt i studier inom företagsekonomi eftersom det visar hur tillförlitligt 

resultatet är. En studie med hög reliabilitet ska kunna upprepas av någon annan med 

samma resultat (Bryman & Bell 2013). Vi har i denna studie endast hämtat data från 

årsredovisningar och databasen ORBIS vilket är tillförlitliga och offentliga källor. 

Nästan alla våra variabler har hög reliabilitet då informationen är objektiv och inte 

kräver egna bedömningar. Detta underlättar replikation av studien. Den enda variabel 

som kräver subjektiva bedömningar är kontrollvariabeln Nationalitet. Vissa företag har 

angett nationalitet på ledamöterna, men när detta inte funnits har en subjektiv 

bedömning gjorts utifrån namn och övrig information. Om någon annan genomför 

samma studie som oss kan de göra andra bedömningar av nationaliteten. Det är även 

sannolikt att en person vars namn låter utländskt är svensk och omvänt.  

5.6.2. Validitet 

I operationaliseringen har vi underbyggt våra val av mått med teori från tidigare studier 

vilket ökar validiteten. Gällande ledamöternas antal olika uppdrag kan dock insamlad 

data visa en felaktig bild av verkligheten. I vissa årsredovisningar presenterades 

uppdragen exempelvis enligt följande: "övriga uppdrag: xxx och xxx m.fl.". Detta 

tolkade vi som de angivna antalet plus ett men i praktiken skulle ledamoten kunna ha 

ännu flera styrelseuppdrag. Det finns även en möjlighet att styrelsen inte presenterar 

alla uppdrag som ledamöterna har. Måttet har reliabilitet, det skulle kunna upprepas av 

någon annan med samma resultat. Validiteten är tveksam, vi vet inte om insamlingen 

speglar det vi avsett att mäta.   

För våra beroende variabler finns proxy för övervakning i tidigare studier, vilket ger 

måttet validitet. För att mäta resursgivningen fann vi ingen proxy utan fick skapa en 

själva utifrån tidigare forskning på området samt utifrån den kunskap vi har på området. 

Räntekostnad som proxy för resursgivning har även diskuterats med vår handledare och 

vi anser att måttet har validitet, även om det endast skildrar en liten del av styrelsens 

resursgivarroll.  

5.6.3. Etiska överväganden 

Eftersom vi enbart använt offentlig information behöver vi inte ha någons godkännande 

för att publicera innehållet i studien. Trots det tar vi genomgående i arbetet hänsyn till 
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företags och styrelseledamöters integritet genom att inte publicera några na mn och 

kopplar dessa till vissa bra eller dåliga prestationer.  

För att göra studien mer transparent redovisar vi tydligt den data som ligger till grund 

för våra tolkningar. Detta underlättar för läsaren att kontrollera våra tolkningar och 

eventuellt dra andra egna slutsatser.     
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6. Resultat 

detta kapitel presenteras studiens resultat. Först visas deskriptiv data för 

variablerna för att ge en översiktsbild. Sedan analyseras korrelationen mellan alla 

variabler i korrelationsmatriser för att identifiera variabler som inte kan ingå i 

samma regressionsanalys. Slutligen presenteras de multipla regressionsanalyserna som 

används för att svara på studiens hypoteser. 

6.1. Univariata analyser 

6.1.1. Beroende variabler 

 Övervakning Resursgivning 

 AF1.Balans RK1.Räntekostnad 

Giltig data 181 159 

Bortfall 0 22 

Medelvärde 0,0017 0,0541 

Standardavvikelse 0,0016 0,0412 

Minimum  0,0001 0,0019 

Maximum 0,0120 0,1997 

Tabell 4: Beroende variabler 

I tabellen framgår att revisionskostnaden i förhållande till balansomslutningen varierar 

mellan 0,01 % och 1,20 % samt att räntekostnaden i förhållande till långfristiga skulder 

varierar mellan 0,19 % och 19,97 %.  

6.1.2. Oberoende 

 Frekvens Procent Ackumulerad % 

Ämbetstid <12 år 

0 

1 

90 

91 

49,7 

50,3 

49,7 

100 

Innehav <10% 

0 

1 

99 

82 

54,7 

45,3 

54,7 

100 

Ej VD i styrelse 

0 

1 

75 

106 

41,4 

58,6 

41,4 

100 

Totalt oberoende 

0 

1 

2 

3 

28 

61 

58 

34 

15,5 

33,7 

32,0 

18,8 

15,5 

49,2 

81,2 

100 

Tabell 5: Oberoende 1 

 

I 
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Resultatet av de univariata analyserna visar att 50,3 % av företagen i studien inte har 

någon styrelseledamot som suttit 12 år eller mer. 45,3 % av företagen har inte någon 

styrelseledamot som direkt eller indirekt innehar mer än 10 % av aktiekapitalet ell er 

rösterna och 58,6 % av företagen har inte verkställande direktör som medlem i 

styrelsen. Måttet Totalt oberoende visar att 15,5 % av de 181 företagen har 

styrelseledamöter som är beroende utifrån alla tre tidigare mått: Ämbetstid, Innehav och 

VD i styrelsen och att 18,8 % är helt oberoende utifrån dessa definitioner. Tabellen 

nedan visar att den genomsnittliga ämbetstiden för styrelseledamöter är 5,9 år. Cirka 87 

% av ledamöterna har varken mer än 10 % innehav eller suttit i styrelsen mer än tolv år. 

Andel ledamöter som ej är VD har endast beräknats på de 75 företag där verkställande 

direktör ingår i styrelsen, för att inte ge ett missvisande resultat. Resultatet visar att 

VD:n i genomsnitt har ca 14 % inflytande i styrelsen (1-0,8580). 
 

 Genomsnittlig 

ämbetstid 

Andel ledamöter med 

ämbetstid <12 år 

Andel ledamöter 

med <10% innehav 

Andel ledamöter 

som ej är VD 

Medelvärde 5,8917 0,8679 0,8696 0,8580 

Median 5,3333 1,0000 0,8750 0,8571 

Tabell 6: Oberoende 2 

6.1.3. Ägarkoncentration 

 Frekvens Procent Giltig % Ackumulerad % 

Ägare 
20 % 

Giltig data 
 
Total 

0 
1 

58 
122 
180 

32,0 
67,4 
99,4 

32,2 
67,8 
100 

32,2 
100 

Ägare 
25 % 

Giltig data 
 
Total 

0 
1 

85 
95 

180 

47,0 
52,5 
99,4 

47,2 
52,8 
100 

47,2 
100 

Ägare 

50 % 

Giltig data 

 
Total 

0 

1 

154 

26 
180 

85,1 

14,4 
99,4 

85,6 

14,4 
100 

85,6 

100 

 Bortfall 
Total 

 1 
181 

0,6 
100 

    

Tabell 7: Ägarkoncentration 

Tabellen ovan visar att 67,4 % av de 181 studerade företagen har en storägare som 

innehar minst 20 % av aktiekapitalet eller rösterna, vilket vi definierat som koncentrerat 

ägande. 14,4 % av företagen har en majoritetsägare, det vill säga att det finns en ägare 

som innehar mer än 50 % av aktiekapitalet eller rösterna. För ett av företagen i studien 

finner vi ej information om ägarstruktur, vilket ger ett bortfall.  
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6.1.4. Kontrollvariabler 
6.1.4.1. Erfarenhet 

 Genomsnittlig 

ämbetstid 

Genomsnittlig ålder Genomsnittligt antal 

styrelseuppdrag 

Giltig data 179 178 180 

Bortfall 2 3 1 

Total 181 181 181 

Medelvärde 5,9184 56,1534 4,7039 

Median 5,3333 56,1944 4,7143 

Minimum 0,25 38,88 1,23 

Maximum 17,17 67,50 9,50 

Tabell 8: Erfarenhet 

 

Den lägsta genomsnittliga ämbetstiden i styrelserna är tre månader och den högsta är 17 

år. Medelvärdet och även medianen på detta erfarenhetsmått är närmare sex år. Den 

lägsta genomsnittliga åldern bland styrelseledamöterna  är 39 år och den högsta är 68 år. 

I genomsnitt är medelåldern i styrelser 56 år. Det minsta antalet styrelseuppdrag en 

styrelses ledamöter har i genomsnitt är 1,23. Det innebär att det finns minst en ledamot i 

varje styrelse som även sitter i någon annan styrelse. Det högsta genomsnittliga antalet  

styrelseuppdrag är 9,5. Medelvärdet för detta erfarenhetsmått är 4,7 olika 

styrelseuppdrag. 

6.1.4.2. Mångfald 

Tabell 9: Mångfald 

 

För att fånga mångfalden i form av åldersspridning används standardavvikelsen kring 

medelåldern i styrelsen. Maximala standardavvikelsen är 21,73 år och den minsta är 

1,52 år. I genomsnitt har styrelserna i studien 23 % kvinnlig representation. Som mest 

består styrelsen av 60 % kvinnor och i 10,5 % av företagen är det enbart män. 75 % av 

styrelserna har åtminstone en internationell representant. Vår mångfaldvariabel 

utbildning gav ett bortfall på 52 % vilket vi anser vara för mycket för att kunna dra 

 Standardavvikelse 
ålder 

Andel kvinnor Internationell 
representation Ja/Nej 

Giltig data 178 181 181 

Bortfall 3 0 0 

Medelvärde 8,4763 0,2268 0,75 

Median 8,4796 0,2000 1,00 

Minimum 1,52 0,00 0 

Maximum 21,73 0,60 1 
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några slutsatser om resultatet. Vi exkluderar därför denna variabel från studien. För 

resultat, se bilaga 2. I bilaga 3 finns det deskriptiva resultatet för riskvariablerna 

kundfordringar och lager samt räntabilitet.  

6.1.4.3. Styrelsestorlek 

Antal Frekvens Procent Ackumulerad % 

3 1 0,6 0,6 

4 6 3,3 3,9 

5 33 18,2 22,1 

6 58 32,0 54,1 

7 43 23,8 77,9 

8 21 11,6 89,5 

9 14 7,7 97,2 

10 3 1,7 98,9 

12 2 1,1 100,0 

Total 181 100,0  

Tabell 10: Styrelsestorlek 

Styrelsens storlek varierar mellan tre och tolv ledamöter. Vanligast förekommande är 

sex ledamöter och därefter sju. Totalt 55,8 % av företagen har någon av dessa 

styrelsestorlekar. 21 företag har vad vi definierat som optimal storlek, det vill säga åtta 

ledamöter.  

6.1.4.4. Revisionsbyrå 

 Frekvens Procent Ackumulerad % 

PwC 72 39,8 39,8 

EY 46 25,4 65,2 

KPMG 38 21,0 86,2 

Deloitte 21 11,6 97,8 

Övriga 4 2,2 100,0 

Total 181 100,0  

Tabell 11: Revisionsbyrå 

Av företagen i studien är det 97,8 % som använder sig av ett revisionsbolag som ingår i 

Big 4. Majoriteten av företagen, nästan 40 % köper sina revisionstjänster ifrån PwC. På 

andra och tredje plats finner vi EY och KPMG med 25,4 % respektive 21 % och på 

fjärde plats finner vi Deloitte med 11,6 %. 
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6.1.4.5. Branschfördelning i urvalet  

 Frekvens Procent Ackumulerad % 

Consumer 46 25,4 25,4 

Health Care 27 14,9 40,3 

TeleTech 32 17,7 58,0 

MatIndustryOil 76 42,0 100,0 

Total 181 100,0  

Tabell 12: Branscher 

 

Tabellen visar hur företagen i studien är fördelade utifrån bransch. För en fullständig 

förteckning över företagen och vilken bransch samt Cap de tillhör, se bilaga 1. 

 

6.2. Bivariat analys 

I tabellen visas resultatet av normalfördelningstestet. Ett signifikant värde innebär att 

våra oberoende variabler inte är normalfördelade (Pallant 2013), och vi kommer därför 

använda Spearmans rho till våra korrelationsmatriser. 

Kolmogorov-Smirnov 

 Statistic df Sig. 

AF1.Balans ,163 159 ,000 

RK1.Räntekostnad ,154 159 ,000 

Tabell 13: Normalfördelningstest 

Nedan visas tre korrelationsmatriser som visar korrelationen mellan alla variabler i 

studien. Korrelationer starkare än 0,5 är markerade i tabellerna. Den första tabellen 

visar korrelationen mellan de beroende variablerna och kontrollvariablerna, den andra 

visar oberoende variabler och kontrollvariabler och den tredje visar oberoende och 

beroende variabler.  

I den första tabellen är det endast en korrelation som överstiger 0,5 (0,55). Detta är 

mellan den beroende variabeln Revisionskostnad och kontrollvariabeln Styrelsestorlek. 

Denna korrelation kommer inte bli något problem i regressionsanalysen eftersom det är 

måttet Optimal styrelsestorlek som visat sig bäst förklara revisionskostnaden och 

Styrelsestorlek därför inte kommer användas.  

I den andra tabellen ser vi en del starka korrelationer mellan olika oberoende variabler. 

Måttet på totalt oberoende korrelerar högt med de andra oberoendevariablerna och 

kommer därför inte att ingå i samma tester. Vi ser även en stark korrelation mellan de 
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oberoende variabler som baseras på ämbetstid och kontrollvariabeln som baseras på det 

samma. Därför kommer inte modeller med ämbetstid som oberoende variabel innefatta 

denna kontrollvariabel. Även i den tredje tabellen är det enbart oberoende variabler som 

inte kommer ingå i samma modeller som korrelerar. Det finns alltså inte risk för 

multikollinearitet i våra modeller. För säkerhets skull kontrolleras detta även i 

regressionsanalyserna genom VIF-värdet.  
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Tabell 14: Korrelation mellan beroende variabler och kontrollvariabler 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 AF1.Balans 
                                    

2 RK1.Räntekostnad 
,230

***
                                   

3 Ämbetstid 
-,066 -,111                                 

4 Ålder 
-,189

**
 -,153* ,276

***
                               

5 Uppdrag -,093 -,006 -,087 ,060                             

6 Ålder.Stdav 
,061 ,038 ,118 -,025 -,064                           

7 Kvinnor 
,029 -,051 -,066 -,122 ,221

***
 -,129*                         

8 Utbildning  
,203*  ,144 -,201* ,105 -,036 ,190*  ,024                       

9 Nationalitet 
-,155

**
 ,106 -,030 -,030 -,012 ,129*  ,015 ,099                     

10 KUF ,344
***

 ,036 ,150
**

 -,030 -,082 -,042 ,131*  ,083 -,139*                   

11 Lager 
-,069 ,068 ,077 ,018 ,156

**
 -,029 ,042 -,137 -,127* -,042                 

12 Big4 -,094 ,039 -,134* -,083 ,207
***

 -,036 ,076 ,093 ,000 -,044 ,039               

13 OptimalStorlek 
-,284

***
 -,132* ,077 ,017 ,055 -,066 ,041 -,085 ,049 ,086 ,097 ,054             

14 Styrelsestorlek 
-,555

***
 -,296

***
 ,132*  ,131*  ,120 ,053 -,031 -,142 ,227

***
 -,144* ,039 ,060 ,435

***
           

15 ROA 
-,199

***
 -,215

***
 ,318

***
 -,030 -,093 ,015 ,131*  -,242

**
 -,005 ,116 -,009 -,087 ,141*  ,236

***
         

16 Consumer 
-,164

**
 0,141*  -,029 -,115 ,119 ,032 ,099 ,004 ,130*  -,301

***
 ,272

***
 ,088 -,093 ,052 ,063       

17 HealthCare  ,121 ,014 -,098 ,156
**

 ,064 ,023 -,128* ,071 -,118 -,129* -,177
**

 -,148
**

 -,103 -,089 -,135* -,244
***

     

18 TeleTech  
,191

***
 -,027 -,012 -,200

***
 -,075 -,031 ,030 ,059 -,035 ,309

***
 -,352

***
 -,029 -,032 -,147

**
 ,125*  -,271

***
 -,194

***
   

19 MatInustryOil 
-,090 -,118 ,106 ,145*  -,092 -,021 -,018 -,121 -,003 ,120 ,160

**
 ,052 ,181

**
 ,132*  -,055 -,497

***
 -,356

***
 -,394

***
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Tabell 15: Korrelation mellan oberoende variabler och kontrollvariabler 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Ind1.1ämbet 
                                                

2. Ind1.2ämbet -,749*
**

                                               

3. Ind1.3ämbet 
,928

***
 -,806*

**
                                             

4. Ind2.1innehav ,217
***

 -,407*
**

 ,313
***

                                           

5. Ind2.2innehav ,227
***

 -,420*
**

 ,343
***

 ,907
***

                                         

6. Ind3.1VD 
,128*  -,269*

**
 ,125*  ,045 ,050                                       

7. Ind3.2VD ,100 -,276
***

 ,131*  ,113 ,146*  ,928
***

                                     

8. Ind4total ,700
***

 -,741
***

 ,711
***

 ,649
***

 ,604
***

 ,590
***

 ,572
***

                                   

9. Ämbetstid 
-,748

***
 1,000

***
 -,807*

**
 -,417*

**
 -,439*

**
 -,263*

**
 -,271*

**
 -,744

***
                                 

10. Ålder -,076 ,262
***

 -,121 -,029 -,075 -,131** -,134* -,122 ,276
***

                               

11. Uppdrag ,165
**

 -,087 ,161
**

 ,005 ,056 ,047 ,104 ,118 -,087 ,060                             

12. ÅlderStdav 
-,033 ,116 -,126* -,307

***
 -,320

***
 ,079 ,077 -,135* ,118 -,025 -,064                           

13. Kvinnor ,076 -,074 ,086 ,048 ,049 ,080 ,092 ,106 -,066 -,122 ,221
***

 -,129*                         

14. Utbildning ,271
**

 -,198* ,152 ,086 ,022 ,307
***

 ,233
**

 ,333
**

 -,201* ,105 -,036 ,190*  ,024                       

15.Nationalitet 
,042 -,014 ,074 -,093 -,033 -,043 ,013 -,046 -,030 -,030 -,012 ,129*  ,015 ,099                     

16. KUF -,128* ,143*  -,110 -,108 -,204
***

 ,042 -,012 -,104 ,150
**

 -,030 -,082 -,042 ,131*  ,083 -,139*                   

17. Lager -,048 ,066 -,004 ,100 ,073 -,042 ,007 ,009 ,077 ,018 ,156
**

 -,029 ,042 -,137 -,127* -,042                 

18. Big4 
,151

**
 -,133* ,145*  ,061 ,053 -,050 -,022 ,085 -,134* -,083 ,207

***
 -,036 ,076 ,093 ,000 -,044 ,039               

19. OptimalStorlek -,123* ,080 -,070 ,017 ,071 -,080 -,026 -,102 ,077 ,017 ,055 -,066 ,041 -,085 ,049 ,086 ,097 ,054             

20 Styrelsestorlek -,223
***

 ,144*  -,119 ,109 ,251
***

 -,276
***

 -,087 -,202
***

 ,132*  ,131*  ,120 ,053 -,031 -,142 ,227
***

 -,144* ,039 ,060 ,435
***

           

21. ROA 
-,210

***
 ,324

***
 -,197

***
 -,174

**
 -,122 -,175

**
 -,115 -,297

***
 ,318

***
 -,030 -,093 ,015 ,131*  -,242

**
 -,005 ,116 -,009 -,087 ,141*  ,236

***
         

22. Consumer ,124*  -,026 ,117 ,030 ,070 ,053 ,055 ,117 -,029 -,115 ,119 ,032 ,099 ,004 ,130*  -,301
***

 ,272
***

 ,088 -,093 ,052 ,063       

23. HealthCare -,049 -,093 -,064 ,024 ,060 ,037 ,026 ,007 -,098 ,156
**

 ,064 ,023 -,128* ,071 -,118 -,129* -,177
**

 -,148
**

 -,103 -,089 -,135* -,244
***

     

24. TeleTech 
-,003 -,008 -,028 -,014 -,042 ,125*  ,128*  ,051 -,012 -,200*** -,075 -,031 ,030 ,059 -,035 ,309

***
 -,352*** -,029 -,032 -,147

**
 ,125*  -,271

***
 -,194

***
   

25. MatInustryOil -,072 ,097 -,036 -,032 -,073 -,171
**

 -,167
**

 -,148
**

 ,106 ,145*  -,092 -,021 -,018 -,121 -,003 ,120 ,160
**

 ,052 ,181
**

 ,132*  -,055 -,497
***

 -,356
***

 -,394
***
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Tabell 16: Korrelation mellan oberoende variabler och beroende variabler 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ind1.1ämbet   

        
2 Ind1.2ämbet -0,749*** 

        
3 Ind1.3ämbet 0,928*** -0,806*** 

       
4 Ind2.1innehav 0,217*** -0,407*** 0,313*** 

      
5 Ind2.2innehav 0,227*** 0,420*** 0,343*** 0,907*** 

     
6 Ind3.1VD 0,128* -0,269*** 0,125* 0,045 0,05 

    
7 Ind3.2VD 0,1 -0,276*** 0,131* 0,113 0,146** 0,928*** 

   
8 Ind4total 0,700*** -0,741*** 0,711*** 0,649*** 0,604*** 0,590*** 0,572*** 

  
9 Revisionskostnad 0,072 -0,071 0,019 -0,133* -0,222*** 0,248*** 0,146** 0,099 

 
10 Räntekostnad 0,045 -0,107 0,048 0,01 0,033 0,196** 0,140* 0,13 0,230*** 
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6.3. Multivariata analyser 

6.3.1. Alla kontrollvariabler inkluderade 

 Övervakning Resursgivning 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B Std.Fel Std.B Std.Fel Std.B Std.Fel 

Ind1.1 Ämbet ,061 ,000 - . -,058 ,006 - - 

Ind2.2 Innehav   -,145* ,001   ,173* ,028 

Ind3.1 VD   ,089 ,000 - - ,069 ,007 

Ämbetstid - - -,017 ,000 - - ,049 ,001 

Ålder -,187*** ,000 -,186*** ,000 -,150** ,001 -,119 ,001 

Uppdrag ,037 ,000 ,035 ,000 ,007 ,002 ,018 ,002 

Ålder Stdav ,050 ,000 -,015 ,000 ,003 ,001 ,048 ,001 

Kvinnor -,028 ,001 -,016 ,001 -,048 ,027 -,082 ,028 

Nationalitet -,125** ,000 -,124** ,000 ,124 ,007 ,134* ,007 

KUF ,269*** ,001 ,228*** ,001 ,125 ,027 ,174** ,029 

Lager -,041 ,001 -,035 ,001 ,066 ,027 ,085 ,027 

Styrelsestorlek - - - - -,209*** ,002 -,241*** ,002 

Optimal storlek -,133** ,000 -,125** ,000 - - - - 

ROA -,441*** ,000 -,447*** ,000 -,326*** ,000 -,289*** ,000 

Big4 -,058 ,001 -,044 ,001 - - - - 

Consumer - - - - ,187** ,008 ,174** ,008 

HealthCare ,182*** ,000 ,180*** ,000 - - - - 

Constant  ,006*** ,002 ,007*** ,002 ,161*** ,046 ,088 ,054 

F-värde 9,694***  8,709***  4,721***  4,328***  

Justerat R
2 

,372  ,383  ,210  ,222  

VIF-värde, högsta  1,183  1,683  1,305  1,791  

 n=177 n=175   n=155 n=153 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Tabell 18: Alla kontrollvariabler inkluderade 

Notera: Ett positivt samband i tabellen gällande resursgivning tolkas som negativt .                                                         
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I tabellen ovan visas modellerna för övervakning och resursgivning när alla våra 

tilltänkta kontrollvariabler är inkluderade. Modell 1 visar övervakningsmodellen med 

ämbetstid som oberoende variabel. Denna variabel är inte signifikant, vilket innebär att 

vi inte kan påvisa ett samband mellan ämbetstiden i styrelsen och övervakning. Modell 

2 visar övervakningsmodellen med aktieinnehav och VD:s deltagande i styrelsen som 

oberoende variabler. Här ser vi ett signifikant negativt samband mellan aktieinnehav 

och övervakning. Ju fler ledamöter som innehar mer än 10 % av företagets aktier eller 

röster desto mer övervakning. Vi finner inget signifikant samband mellan att VD ingår i 

styrelsen och övervakning. Övervakningsmodellerna visar att en högre genomsnittlig 

ålder på styrelseledamöterna och internationell representation påverkar övervakningen 

negativt. Det gör även optimal storlek och räntabilitet på totalt kapital. Mängden 

kundfordringar i förhållande till balansomslutningen påverkar revisionskostnaden 

positivt. Vi kan även se att företag inom branschen Health care har högre 

övervakningskostnader än övriga branscher på Nasdaq Stockholm.  

Modell 3 och 4 visar resursgivningsmodellerna. Observera att positiva samband i 

resursgivningsmodellerna tolkas som negativa, eftersom högre räntekostnader tolkas 

som mindre effektiv resursgivning. Detta gäller dock inte variablerna kundfordringar 

och lager som ingår i modellen endast för att de påverkar räntekostnaden, inte 

resursgivningen. Med ämbetstid som oberoende variabel ser vi inget signifikant 

samband mellan oberoende styrelser och resursgivning. När de oberoende variablerna 

är aktieinnehav och VD:s deltagande i styrelsen ser vi ett signifikant negativt samband 

mellan aktieinnehav och resursgivning. Ju fler ledamöter som innehar 10 % eller mer av 

aktierna eller rösterna desto effektivare resursgivning. Vi ser inget signifikant samband  

mellan VD:s deltagande i styrelsen och resursgivningen.  

Gemensamt för modell 3 och 4 är att större styrelser och högre räntabilitet påverkar 

resursgivningen positivt och att räntekostnaden är högre i branschgruppen Consumer. I 

Modell 3 ser vi att högre genomsnittlig ålder på ledamöterna påverkar resursgivningen 

positivt och i Modell 4 kan vi se att internationell representation har en negativ 

inverkan. Kundfordringar påverkar räntekostnaderna positivt. Både övervakningen och 

resursgivningen har testats med måttet Totalt oberoende som oberoende variabel. Detta 

gav inga resultat och kommer inte presenteras vidare. 

 

 



 

54 

 

6.3.2. Hypotes 1a 

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

effektiviteten i styrelsens roll som övervakare. 

 

Övervakning 

 Modell 1 Modell 2 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B Std.Fel 

Ind1.1 Ämbet ,054 ,000 - . 

Ind2.2 Innehav - - -,142** ,001 

Ind3.1 VD - - ,091 ,000 

Ämbetstid - - -,015 ,000 

Ålder -,182*** ,000 -,180*** ,000 

Uppdrag ,008 ,000 ,020 ,000 

Nationalitet -,112* ,000 -,121** ,000 

KUF ,269*** ,001 ,230*** ,001 

Optimal storlek -,145** ,000 -,130** ,000 

ROA -,434*** ,000 -,444*** ,000 

HealthCare ,204*** ,000 ,195*** ,000 

Constant ,005*** ,001 ,007*** ,002 

F-värde 14,431***  12,325***  

Justerat R
2 

,379  ,394  

VIF-värde, högsta  1,110  1,619  

 n=177 n=175 

Beroende variabel: Revisionskostnad 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Tabell 19: Övervakning 

För att svara på den här hypotesen testas olika typer av oberoende ledamöter mot 

revisionskostnaden. Dessa är oberoende utifrån ämbetstid, aktieinnehav och VD:s 

deltagande i styrelsen. De tre olika oberoendetyperna för styrelsen har vi för vart och ett 

testat två till tre varianter. Dessa har vi kombinerat med flertalet olika uppsättningar av 

kontrollvariabler för att hitta den modell som bäst förklarar sambanden och har den 

högsta förklaringsgraden. I tabellen presenteras de bästa modellerna. Som nämnt i den 

bivariata analysen har vi inte med oberoendemåttet som baseras på ämbetstid i samma 
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modell som de andra två oberoendemåtten eftersom det korrelerar för mycket med 

kontrollvariabeln ämbetstid. Vissa kontrollvariabler har exkluderats eftersom de inte 

tillför modellerna något. De har inte en signifikant påverkan på den beroende variabeln 

och försämrar eller har ingen påverkan på förklaringsgraden. De kontrollvariabler vi 

tagit bort är standardavvikelsen i ålder, andelen kvinnliga ledamöter, lager och Big 4.  

Modell 1 visar att vi inte kan påvisa ett positivt samband mellan ett oberoende där ingen 

ledamot har suttit i styrelsen i mer än tolv år och övervakning. Vi har även testat om 

den genomsnittliga ämbetstiden eller andelen oberoende ledamöter utifrån definitionen 

ämbetstid <12 år påverkar revisionskostnaden, men utan signifikant resultat. Det som i 

vår modell påverkar övervakningen är, som nämnt ovan, genomsnittlig ålder på 

ledamöterna, internationell representation, kundfordringar i förhållande till 

balansomslutning, optimal styrelsestorlek, räntabilitet på totalt kapital och bransch. 

Denna modell ger en förklaringsgrad på 37,9 %.  

Modell 2 visar att vi inte kan påvisa ett positivt samband mellan andelen oberoende 

ledamöter och övervakning när oberoendet definieras som en ledamot som inte innehar 

10 % eller mer av aktierna eller rösterna i företaget. Däremot kan vi påvisa ett negativt 

samband här. Ju fler oberoende ledamöter desto mindre övervakning. Vi har även testat 

om övervakningen påverkas beroende på om det finns en storägare (10 %) eller ej i 

styrelsen. Om det finns en storägare räknas styrelsen som beroende. Även i detta fall får 

vi resultatet att oberoende styrelser leder till mindre övervakning, men detta samband är 

svagare än det vi presenterar i tabellen. Samma modell visar att vi inte kan påvisa ett 

positivt samband mellan oberoende styrelser och övervakning när oberoendet definieras 

som att VD inte ingår i styrelsen. Vi har även sett till VD:s relativa inflytande, med 

antagandet att en närvarande VD i en liten styrelse har större inflytande än i en stor 

vilket gör den lilla styrelsen mer beroende till ledningen om VD närvarar. Detta gav 

dock inget signifikant resultat. Modell 2 har en förklaringsgrad på 39,4 %. 

Utifrån dessa två modeller förkastar vi hypotes 1a. Vi kan inte påvisa ett positivt 

samband mellan oberoende styrelseledamöter och effektiviteten i styrelsens roll som 

övervakare.  
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6.3.3. Hypotes 1b 

Hypotes 1b: Sambandet mellan oberoende ledamöter och övervakning är starkare vid 

spritt ägande än vid koncentrerat ägande. 

För att svara på denna hypotes utgår vi ifrån samma modeller som i hypotes 1a, men 

genomför regressionerna på (1) de företag som har en majoritetsägare, (2) de företag 

som har koncentrerat ägande samt (3) de företag som har spritt ägande. Vi har även 

genomfört tester där ägarkoncentrationen, beräknad som summan av innehavet hos de 

fem största ägarna samt enligt Herfindahl-index på dessa fem, inkluderats i modellen 

som en modererande variabel, men detta har inte givit något signifikant resultat och 

kommer inte diskuteras vidare.  

Modell 1, där styrelsens oberoende baseras på ämbetstid, visar inga signifikanta 

skillnader i förhållandet mellan oberoende styrelser och övervakning i de olika 

ägarstrukturerna. Resultatet av dessa tester presenteras inte närmare. Nedan visas 

resultatet från Modell 2. 

Övervakning 

Modell 2 i olika ägarstrukturer 

 Majoritetsägare (>50%) Koncentrerat ägande 

(≥20%) 

Spritt ägande 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B Std.Fel Std.B Std.Fel 

Ind2.2 Innehav -,429* ,003 -,153* ,001 -,086 ,002 

Ind3.1 VD ,238* ,000 ,166** ,000 -,039 ,000 

Ämbetstid -,422* ,000 -,008 ,000 ,009 ,000 

Ålder -,110 ,000 -,175** ,000 -,254* ,000 

Uppdrag -,105 ,000 -,005 ,000 ,088 ,000 

Nationalitet ,046 ,001 -,125* ,000 -,061 ,000 

KUF  ,275* ,001 ,245*** ,001 ,234* ,002 

Optimal storlek ,168 ,001 -,174** ,000 -,037 ,001 

ROA -,609*** ,000 -,411*** ,000 -,527*** ,000 

HealthCare -,013 ,001 ,176** ,000 ,271** ,001 

Constant ,011** ,004 ,006*** ,002 ,008** ,004 

F-värde 6,496***  9,386***  3,207***  

Justerat R
2 

,696  ,420  ,283  

VIF-värde, högsta  4,109  1,614  1,588  

 n=25 n=117 n=57 

Beroende variabel: Revisionskostnad 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Tabell 20: Övervakning i olika ägarstrukturer 
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I Modell 2 baseras oberoendet på styrelseledamöternas aktieinnehav och VD:s 

deltagande. I företag där det finns en majoritetsägare är det negativa sambandet, som vi 

tidigare identifierat mellan oberoende och övervakning när oberoendet baseras på 

aktieinnehavet, betydligt starkare än i företag som inte har en majoritetsägare, men som 

har koncentrerat ägande. I företagen med spritt ägande kan vi inte påvisa något 

samband mellan dessa variabler.  

När oberoendet baseras på om VD sitter med i styrelsen eller inte såg vi inget samband 

mellan detta oberoendemått och övervakningen i hypotes 1a. Nu kan vi dock se ett 

positivt samband mellan oberoende styrelser och övervakning när ägandet är 

koncentrerat och att detta samband är starkare när det finns en majoritetsägare i 

företaget. Signifikansnivån är dock svagare när vi ser på företag med en 

majoritetsägare. Detta kan bero på att antalet observationer i denna modell är betydligt 

färre än de företag som har koncentrerat ägande. Vid spritt ägande kan vi fortfarande 

inte påvisa något samband mellan dessa variabler.  

Vi kan se att den genomsnittliga ämbetstiden hos ledamöterna har en stark negativ 

påverkan på övervakningen i företag med en majoritetsägare till skillnad från övriga 

företag. Resultatet skiljer sig även åt gällande övriga kontrollvariablers påverkan. 

Gemensamt för alla tre ägarstrukturer är att kundfordringar har en positiv inverkan och 

räntabilitet har en negativ inverkan. Vid koncentrerat ägande har genomsnittlig ålder, 

internationell representation och optimal storlek en negativ inverkan på övervakningen. 

Även vid spritt ägande har genomsnittlig ålder en negativ inverkan, men övriga 

variabler är ej signifikanta.  

Baserat på resultatet ovan förkastas hypotes 1b. När oberoendet baseras på styrelsens 

aktieinnehav ser vi att sambandet är signifikant negativt vid koncentrerat ägande, men 

inte vid spritt. Detta skulle kunna tyda på att vår hypotes stämmer, men för att kunna 

bekräfta det behövs antingen ett signifikant negativt samband som är svagare vid spritt 

ägande än vid koncentrerat eller ett signifikant positivt samband vid spritt.  När 

oberoendet baseras på VD:s (icke-) deltagande ser vi ett starkare positivt samband ju 

mer koncentrerat ägandet är, vilket går emot vår hypotes.   
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6.3.4. Hypotes 2a 

Hypotes 2a: Det finns ett positivt samband mellan oberoende ledamöter och 

effektiviteten i styrelsens roll som resursgivare. 

Resursgivning 

 Modell 3 Modell 4 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B Std.Fel 

Ind1.1 Ämbet -,057 ,006 - . 

Ind2.2 Innehav - - ,154* ,026 

Ind3.1 VD - - ,079 ,007 

Ämbetstid - - ,052 ,001 

Ålder -,149** ,001 -,120 ,001 

Kvinnor -,047 ,025 -,080 ,027 

Nationalitet ,125 ,007 ,137* ,007 

KUF ,124 ,027 ,165** ,028 

Lager ,067 ,027 ,088 ,027 

Styrelsestorlek -,212*** ,002 -,235*** ,002 

ROA -,327*** ,000 -,292*** ,000 

Consumer ,187** ,007 ,174** ,007 

Constant ,160*** ,044 ,099** ,050 

F-värde 5,886***  5,175***  

Justerat R
2 

,221  ,231  

VIF-värde, högsta 1,300  1,683  

 n=156 n=154 

Beroende variabel: Räntekostnad 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Tabell 21: Resursgivning 
Notera: Ett positivt samband i tabellen gällande resursgivning tolkas som negativt.  

 

För att svara på den här hypotesen testas olika typer av oberoende ledamöter mot 

räntekostnaden. Dessa är oberoende utifrån ämbetstid, aktieinnehav och VD:s  

deltagande i styrelsen. I tabellen presenteras de modeller som bäst förklarar sambanden. 

Vissa kontrollvariabler har exkluderats eftersom de inte tillför modellerna något. De har 

inte en signifikant påverkan på den beroende variabeln och försämrar eller har ingen 

påverkan på förklaringsgraden. De kontrollvariabler vi tagit bort är standardavvikelsen i 
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ålder och det genomsnittliga antalet uppdrag ledamöterna har. Ett positivt samband 

mellan oberoende ledamöter och effektiviteten i styrelsens roll som resurs givare 

skildras i regressionsanalyserna genom ett negativt signifikant samband mellan 

oberoende och räntekostnad baserat på antagandet att ökad resursgivning leder till lägre 

räntekostnader.  

I Modell 3, där oberoendet baseras på att ingen ledamot suttit i  styrelsen i mer än tolv 

år, kan vi inte påvisa ett positivt samband mellan oberoende styrelser och resursgivning. 

Vi har även testat om den genomsnittliga ämbetstiden eller andelen oberoende 

ledamöter utifrån definitionen ämbetstid <12 år påverkar resursgivningen, men utan 

signifikant resultat. Denna modell ger en förklaringsgrad på 22,1 %.  

I Modell 4, där oberoendet baseras på andelen ledamöter som inte har ett betydande 

innehav (10 %) i företaget och att VD inte ingår i styrelsen kan vi inte påvisa ett positivt 

samband mellan oberoende och resursgivningen. Däremot ser vi ett negativt signifikant 

samband mellan oberoende utifrån innehav och resursgivning. Ju fler oberoende 

ledamöter desto mindre effektiv resursgivning. Vi kan inte påvisa att VD:s deltagande 

har någon signifikant inverkan på resursgivningen. Förklaringsgraden i modellen är 

23,1 %. 

Gemensamt för modell 3 och 4 är att styrelsestorlek och räntabilitet har positiv inverkan 

på resursgivningen. I modell 3 har även ledamöternas genomsnittliga ålder en positiv 

inverkan. Modell 4 visar en negativ inverkan på resursgivningen vid internationell 

representation och att kundfordringar påverkar räntekostnaden positivt.  

Utifrån dessa två modeller förkastas hypotes 2a. Vi kan inte påvisa ett positivt samband 

mellan oberoende ledamöter och effektiviteten i styrelsens roll som resursgivare.  
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6.3.5. Hypotes 2b 

Hypotes 2b: Sambandet mellan oberoende ledamöter och resursgivning är starkare vid 

spritt ägande än vid koncentrerat ägande. 

Resursgivning 

Modell 3 i olika ägarstrukturer 

 Majoritetsägare (>50%) Koncentrerat ägande 

(≥20%) 

Spritt ägande 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B Std.Fel Std.B Std.Fel 

Ind1.1Ämbet ,486* ,026 -,059 ,007 ,005 ,013 

Ålder ,198 ,003 -,239*** ,001 ,166 ,001 

Kvinnor ,300 ,089 -,008 ,029 -,081 ,054 

Nationalitet ,041 ,025 ,201** ,008 -,061 ,015 

KUF  -,030 ,085 ,211** ,030 -,177 ,058 

Lager ,608** ,082 ,119 ,031 -,087 ,054 

Styrelsestorlek -,297 ,008 -,199** ,003 -,289* ,004 

ROA -,601** ,001 -,333*** ,000 -,221 ,001 

Consumer -,460 ,026 ,167* ,009 -,203 ,014 

Constant -,048 ,181 ,195*** ,051 ,032 ,087 

F-värde 3,724**  6,537***  1,479  

Justerat R
2 

,539  ,314  ,089  

VIF-värde, högsta 3,319  1,298  1,432  

 n=22 n=110 n=45 

Beroende variabel: Räntekostnad 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Tabell 22: Resursgivning i olika ägarstrukturer 
Notera: Ett positivt samband i tabellen gällande resursgivning tolkas som negativt.  

 

Modell 3, där oberoendet baseras på ämbetstid, visar ett negativt samband mellan 

oberoende och resursgivning i företag som har en majoritetsägare. Om det inte finns 

någon styrelseledamot som suttit mer än 12 år minskar effektiviteten i resursgivningen. 

I företag som inte har en majoritetsägare ser vi fortfarande inget signifikant samband 

mellan dessa variabler, oavsett om ägandet är koncentrerat eller spritt. Bland 

kontrollvariablerna är det endast lager i förhållande till balansomslutning och 

räntabilitet på totalt kapital som har en signifikant inverkan på räntekostnaderna i 

företag med en majoritetsägare. Resultatet i denna modell ska dock tolkas med viss 

försiktighet då antalet observationer är få, vilket kan ge ett missvisande resultat.  
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Vid koncentrerat ägande kan vi se att den genomsnittliga åldern på ledamöterna, 

styrelsestorleken och räntabilitet har en positiv inverkan på resursgivningen och 

internationell representation negativ. Kundfordringar påverkar räntekostnaderna 

positivt. Vid spritt ägande är det endast styrelsestorlek som har en signifikant inverkan. 

Även detta kan bero på det låga antalet observationer.                              

Resursgivning 

Modell 4 i olika ägarstrukturer 

 Majoritetsägare (>50%) Koncentrerat ägande 

(≥20%) 

Spritt ägande 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B Std.Fel Std.B Std.Fel 

Ind2.2 Innehav ,540 ,117 ,222** ,030 ,122 ,069 

Ind3.1 VD -,155 ,021 ,088 ,007 ,047 ,015 

Ämbetstid ,407 ,005 ,080 ,001 ,034 ,003 

Ålder -,156 ,004 -,204** ,001 ,174 ,002 

Kvinnor ,720 ,140 -,062 ,031 -,104 ,059 

Nationalitet -,097 ,030 ,225*** ,008 -,051 ,015 

KUF  -,233 ,103 ,275*** ,031 -,184 ,060 

Lager ,235 ,085 ,114 ,031 -,039 ,060 

Styrelsestorlek -,711** ,012 -,264*** ,003 -,304 ,005 

ROA -,529* ,001 -,284*** ,000 -,203 ,001 

Consumer -,462 ,031 ,162* ,009 ,186 ,015 

Constant ,167 ,210 ,122** ,057 -,010 ,105 

F-värde 2,369*  5,874***  1,209  

Justerat R
2 

,418  ,334  ,050  

VIF-värde, högsta 6,529  1,716  2,095  

 n=22 n=108 n=45 

Beroende variabel: Räntekostnad 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1 

Tabell 23: Resursgivning i olika ägarstrukturer 
Notera: Ett positivt samband i tabellen gällande resursgivning tolkas som negativt.  

 

I Modell 4 baseras oberoendet på styrelsens aktieinnehav i företaget och VD:s 

deltagande i styrelsen. Vi finner ett starkt negativt samband mellan andelen ledamöter 

som inte innehar mer än 10 % av företagets aktier eller röster och resursgivning när 

ägandet är koncentrerat. Dock finns inte sambandet när företaget har en majoritetsägare 

eller när ägandet är spritt. Vi ser inget samband mellan VD:s deltagande i styrelsen och 

resursgivningen oavsett ägarstruktur. Vid koncentrerat ägande påverkar genomsnittlig 
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ålder på ledamöterna, styrelsestorlek och räntabilitet resursgivningen positivt och 

internationell representation påverkar negativt. Vi ser även att kundfordringar påverkar 

räntekostnaderna positivt. Kontrollvariablerna vid majoritetsägare och spritt ägande 

visar ingen signifikans med ett par undantag. Detta kan bero på det få observationer i 

modellerna samt höga VIF-värden som tyder på multikollinearitet.   

Baserat på resultatet ovan förkastas hypotes 2b. Vi kan inte påvisa att det finns ett 

starkare positivt samband mellan oberoende ledamöter och resursgivning i företag med 

spritt ägande än i företag med koncentrerat. Vi kan dock se negativa signifikanta 

samband när ägandet är koncentrerat alternativt vid majoritetsägare, men för att stödja 

vår hypotes skulle vi behöva ett svagare negativt samband eller ett positivt samband vid 

spritt ägande. 
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7. Analys & diskussion 

etta kapitel börjar med en sammanställning av det förväntade och faktiska 

utfallet från våra regressionsanalyser. Alla hypoteser förkastades och detta 

utfall analyseras här. Med hjälp av agentteorin, resursberoendeteorin och 

legitimitetsteorin samt tidigare forskning på området analyserar vi och söker möjliga 

förklaringar till varför resultatet blev som det blev. I slutet av kapitlet presenteras en 

kort analys av kontrollvariablernas effekter på övervakningen och resursgivningen och 

kapitlet avslutas med en sammanställning av oberoende ledamöters inverkan. 

7.1. Förväntat och faktiskt utfall 

Följande två tabeller visar en sammanställning av de använda oberoende variablerna 

och kontrollvariablerna. Kolumnen Förväntat utfall visar vilken påverkan vi förväntade 

oss att variabeln skulle ha på de beroende variablerna revisionskostnad och 

räntekostnad som representerar övervakning respektive resursgivning i styrelsen. Utfall 

visar vilken påverkan variabeln hade i regressionsanalysen med alla företag inkluderade 

och de andra tre utfallskolumnerna visar utfallet vid olika grader av ägarkoncentration.  

Ett positivt samband gällande revisionskostnaden visar på ökad övervakning. Gällande 

räntekostnaden visar ett negativt samband på ökad resursgivning. Hädanefter i analysen 

kommer vi enbart tala om Övervakning och Resursgivning, vilket är det som 

revisionskostnaden och räntekostnaden representerar i studien. Ett positivt samband i 

tabellerna gällande resursgivning kommer därför tolkas som negativt och tvärtom.   

7.1.1. Övervakning 

Av de oberoende variablerna gällande övervakningen är det endast VD:s deltagande 

som har den påverkan som vi förväntade oss. Styrelseledamöternas aktieinnehav 

påverkade i motsatt riktning och det finns inga signifikanta skillnader i 

övervakningseffektivitet beroende på om ledamöterna suttit mer eller mindre än tolv år. 

Av kontrollvariablerna är det bara kundfordringar och räntabilitet på totalt kapital som 

påverkar i den riktning vi förväntat och ledamöternas genomsnittliga ämbetstid, ålder, 

internationell representation och optimal styrelsestorlek påverkade i motsatt riktning. 

Branschvariabeln visar positivt utfall vid koncentrerat och spritt ägande, men inte vid 

majoritetsägare. För denna variabel hade vi inga förutfattade förväntningar på utfallets 

riktning, bara ett antagande om att det kan skilja sig åt mellan olika branscher.  

D 
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Övervakning 

Förväntat och faktiskt utfall 

Variabler Förväntat 

utfall 

Utfall Utfall vid 

majoritetsägare 

Utfall vid 

koncentrerat 

ägande 

Utfall vid 

spritt ägande 

Ind1.1Ämbet Positivt Ej sig. Ej sig. Ej sig. Ej sig. 

Ind2.2Innehav Positivt Negativt Negativt Negativt Ej sig. 

Ind3.1 VD Positivt Ej sig. Positivt Positivt Ej sig. 

Ämbetstid Positivt Ej sig.  Negativt Ej sig. Ej sig. 

Ålder Positivt Negativt Ej sig.  Negativt Negativt 

Uppdrag Positivt Ej sig. Ej sig.  Ej sig. Ej sig. 

Nationalitet Positivt Negativt Ej sig.  Negativt Ej sig. 

KUF Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt 

Optimal storlek Positivt Negativt Ej sig.  Negativt Ej sig. 

ROA Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt 

Health care - Positivt Ej sig. Positivt Positivt 

Tabell 24: Förväntat och faktiskt utfall övervakning 

 

7.1.2. Resursgivning 

Av de oberoende variablerna är det ingen som har den påverkan vi förväntat oss när det 

gäller resursgivning. Ledamöternas ämbetstid och aktieinnehav påverkar i motsatt 

riktning och VD:s inflytande i styrelsen visar ingen signifikant påverkan. Av 

kontrollvariablerna är det en, internationell representation, som signifikant påverkar i 

motsatt riktning mot vad vi förväntade oss. Genomsnittlig ålder, kundfordringar, lager, 

styrelsestorlek och räntabilitet på totalt kapital har den påverkan på resursgivningen och 

räntekostnaden som vi förväntade oss. De olika utfallen för övervakning och 

resursgivning analyseras närmare nedan. 
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Resursgivning 

Förväntat och faktiskt utfall 

Variabler Förväntat 

utfall 

Utfall Utfall vid 

majoritetsägare 

Utfall vid 

koncentrerat 

ägande 

Utfall vid 

spritt ägande 

Ind1.1Ämbet Negativt Ej sig. Positivt Ej sig. Ej sig. 

Ind2.2Innehav Negativt Positivt Ej sig. Positivt Ej sig. 

Ind3.1 VD Negativt Ej sig. Ej sig. Ej sig. Ej sig. 

Ämbetstid Negativt Ej sig. Ej sig. Ej sig. Ej sig. 

Ålder Negativt Negativt Ej sig.  Negativt Ej sig. 

Kvinnor Negativt Ej sig. Ej sig.  Ej sig. Ej sig. 

Nationalitet Negativt Positivt Ej sig.  Positivt Ej sig. 

KUF Positivt Positivt Ej sig.  Positivt Ej sig. 

Lager Positivt Ej sig. Positivt Ej sig. Ej sig. 

Styrelsestorlek Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt 

ROA Negativt Negativt Negativt Negativt Ej sig. 

Consumer - Positivt Ej sig. Positivt Ej sig. 

Tabell 25: Förväntat och faktiskt utfall resursgivning 

7.2. Analys av styrelsens övervakningsroll  

7.2.1. Oberoende utifrån ämbetstid 

Som tidigare nämnt förkastades hypotes 1a. Vi kunde inte påvisa något positivt 

samband mellan oberoende ledamöter och effektiviteten i styrelsens roll som 

övervakare. I den första modellen baserades styrelsens oberoende på ämbetstid. Om det 

fanns någon i styrelsen som suttit mer än 12 år ansågs styrelsen beroende och om det 

inte fanns någon ansågs styrelsen oberoende. Detta utifrån EU-kommissionens riktlinjer 

kring oberoende ledamöter. Den svenska bolagsstyrningskoden (2010) innehåller inga 

riktlinjer kring ledamöternas ämbetstid. Ju längre en ledamot har suttit i styrelsen desto 

troligare är det att denne utvecklar en relation till ledningen och får ett förtroende för 

dem vilket skulle kunna leda till att kontrollen brister (Tson Söderström et al. 2003; 

Van Ees, Van Der Laan & Postma 2008). Vi kan dock inte påvisa att så är fallet, då vår 

studie varken visar positiv eller negativ inverkan på övervakningen när någon ledamot 

suttit i tolv år eller mer. Vi har även utfört testerna med andelen som ej suttit mer än 

tolv år samt genomsnittlig ämbetstid som oberoende variabel, men utan signifikanta 

resultat även här. Av detta drar vi slutsatsen att ämbetstiden inte har någon direkt 

betydelse för övervakningen. Det beroende som uppstår genom att ledamöterna suttit 
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länge och utvecklat en relation till företaget och ledningen gör inte, allt annat lika, att 

ledamöterna övervakar mindre.  

7.2.2. Oberoende utifrån aktieinnehav 

Detta oberoende beräknas genom andelen ledamöter som inte, direkt eller indirekt, 

innehar mer än 10 % av rösterna eller kapitalet. Ju högre andel desto mindre beroende 

är styrelsen gentemot ägarna. Den svenska bolagsstyrningskoden (2010) innehåller 

riktlinjer om att minst två av de ledamöter som är oberoende mot bolaget och 

bolagsledningen även ska vara oberoende mot bolagets större ägare. Ledamöter som 

inte är beroende mot bolaget och ledningen kan alltså vara beroende mot bolagets större 

ägare utan att bryta mot koden.  I denna modell kunde vi styrka ett samband, men det 

var inte i den riktning vi förväntade oss. Regressionsanalysen visar ett signifikant 

negativt samband (-0,142**) mellan oberoende och övervakning. Ledamöter som har 

ett betydande innehav i bolaget övervakar mer än de som inte har det. Detta samband 

anser vi egentligen inte är så överraskande nu i efterhand. Ju mer ledamöterna har att 

förlora desto större blir deras incitament att övervaka (Carcello et al. 2002). Om 

företaget går dåligt eller om någon missköter sig påverkar detta ledamoten personligen 

om den har ett betydande innehav i bolaget. Resultatet stämmer även överens med 

agentteorins antagande att människan är nyttomaximerande (Fama 1980; Fama & 

Jensen 1983; Jensen & Meckling 1976) och gör det som bäst gynnar sin egen 

förmögenhet. Vi har tidigare argumenterat för att beroende ledamöter fokuserar mer på 

kostnaden av ökad övervakning eftersom den kan påverka resultatet (O'Sullivan 2000) 

men detta resultat tyder på att nyttan och den ökade tryggheten som övervakningen ger 

överstiger kostnaden för ledamöter som har ett betydande innehav i bolaget.  

När vi ser på företag som har en majoritetsägare, vilket innebär att denne äger mer än 

50 % av aktierna eller rösterna, visar vår studie ett starkare negativt samband (-0,429*) 

mellan oberoende mot storägarna och övervakning jämfört med när vi ser på företag 

med koncentrerat ägande men utan majoritetsägare (-0,153*). Detta styrker ytterligare 

det vi konstaterat ovan, att ju mer en ledamot har att förlora desto större blir dennes 

incitament att övervaka. Vi kan även se, genom en frekvenstabell, att det är betydligt 

vanligare att företag med en majoritetsägare har storägare representerade i styrelsen. 

Frekvensen visar 80 % jämfört med 50 % när det inte finns en majoritetsägare. En ägare 

som har en stor del av sin förmögenhet i ett företag vill troligen gärna kunna vara med 

och påverka företaget genom att sitta i styrelsen.  
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De ökade övervakningskostnaderna vid beroende kan eventuellt även förklaras av att 

storägarna, och framför allt majoritetsägarna, vill legitimera sitt deltagande i styrelsen. 

Det råder föreställningar om att storägare utnyttjar sin makt för personlig vinning på 

bekostnad av de mindre ägarnas intressen (Coffee 2005; Tson Söderström et al. 2003). 

Genom att öka övervakningen kan ägarna visa att de mindre ägarna inte utnyttjas och 

därmed skapa legitimitet (Deegan & Unerman 2011). Revisorns roll är bland annat att 

kontrollera att ägarnas kapital är väl förvaltat (Coffee 2005; Desender et al. 2013) och i 

det ingår att kontrollera så att bolagsstämman inte fattar beslut som ger en otillbörlig 

fördel till någon ägare och nackdel till någon annan. Vi noterar att det inte finns något 

företag som enbart har storägare i styrelsen. Som mest upptar storägarna 75 % av 

stolarna. Detta är troligtvis ett resultat av den svenska bolagsstyrningskodens (2010) 

riktlinjer om att minst två ledamöter ska vara oberoende mot storägarna.  

När vi enbart ser på de företag som har spritt ägande, utifrån definitionen ingen ägare 

som innehar 20 % eller mer av rösterna eller kapitalet, finner vi inte något signifikant 

samband. Här har alltså inte storägarna den positiva inverkan på övervakningen som vi 

sett tidigare. Vi testade även att exkludera de företag som inte har någon ägare med mer 

än 10 % från modellen, eftersom dessa naturligt inte kan ha någon storägare i styrelsen, 

men vi kunde fortfarande inte se något signifikant samband. När ägandet är spritt kan vi 

varken se några positiva eller negativa effekter av att styrelseledamöterna är beroende 

gentemot storägare. Troligen har de varken den makt eller det incitament som krävs för 

att kunna påverka övervakningen (Hedlund et al 1985).  

Sammanfattningsvis kan vi se att storägares närvaro i styrelsen har en positiv inverkan 

på övervakningen i företag med koncentrerat ägande. Vi kan utläsa från vårt resultat att 

gränsdragningen för när en ägare som ingår i styrelsen har möjlighet att påverka 

övervakningen i ett företag går vid ett innehav på 20 % och inte vid 10 % som vi 

byggde vår hypotes utifrån. För att kunna dra denna slutsats av resultatet gjordes ett 

antagande att företag med en ägare som innehar mer än 20 % även har denna ägare 

representerad i styrelsen. Detta antagande kontrollerade vi sedan med ett antal stickprov 

och fick det bekräftat.  

7.2.3. Oberoende gentemot företagets verkställande direktör  

Vi kunde inte påvisa ett positivt samband mellan en oberoende styrelse och 

övervakning när oberoendet baseras på VD:s (icke-) deltagande. I denna modell ansågs 
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styrelsen beroende om VD satt i styrelsen eftersom VD ofta är den som sätter agendan 

och då kan styra uppmärksamheten från övervakningen och istället rikta den mot andra 

frågor (Tuggle et al. 2010). I den forskning vi studerat som behandlar oberoende 

ledamöters påverkan på övervakning är det vanligast förekommande måttet på 

oberoende andelen ledamöter som inte ingår i företagsledningen. Eftersom andra 

forskare (t.ex. Carcello et al. 2002; Desender et al. 2013) kunnat påvisa ett positivt 

samband mellan detta oberoendemått och effektiviteten i övervakningen fann vi det 

troligt att även vi skulle göra det, men det kunde vi inte. En möjlig förklaring till detta 

kan vara att den svenska Aktiebolagslagen (2005:551) endast tillåter att en ur 

företagsledningen får ingå i styrelsen och att det i de studierna kan vara flera. I 

praktiken är detta nästan alltid VD:n i de svenska bolagen. Som mest kan VD:s 

inflytande bli en tredjedel eftersom tre ledamöter är det minsta tillåtna antal en styrelse 

får ha enligt Aktiebolagslagen (2005:551) och vanligast är att inflytandet är ca. 17 % 

eftersom styrelser i genomsnitt har sex ledamöter i svenska börsnoterade bolag. När 

VD:s inflytande blir så pass litet är det inte så konstigt att den inte kan påverka övriga 

styrelsen och rikta deras uppmärksamhet på annat än övervakning så som teorin 

beskriver (Tuggle et al. 2010).  

När vi testar denna modell i olika ägarstrukturer finner vi ett signifikant positivt 

samband (0,166**) mellan oberoende styrelser och övervakning när ägandet är 

koncentrerat. Om detta samband hade varit signifikant tidigare hade vi tolkat det som 

att styrelsen är sämre på att övervaka när VD ingår. Men nu när vi endast får ett 

samband vid koncentrerat ägande och ett ännu starkare samband (0,238*) när det finns 

en majoritetsägare, tror vi att detta har en annan förklaring.  

Agentteorin bygger på att behovet av övervakning är större när informationsasymmetri 

är stor (Fama 1980; Fama & Jensen 1983; Jensen & Meckling 1976), vilket förknippas 

med spritt ägande. Vid koncentrerat ägande, och framförallt när det finns en 

majoritetsägare, har denna möjlighet att själv övervaka och disciplinera ledningen utan 

att behöva förlita sig på externa revisorer (Coffee 2005), vilket borde innebära lägre 

revisionskostnad vid koncentrerat ägande. I en beroende styrelse, där VD ingår, är det 

troligt att det uppstår djupare relationer och förtroende mellan VD och övriga 

styrelseledamöter än i en oberoende styrelse (Tson Söderström et al. 2003). Detta skulle 

kunna innebära att styrelsen inte övervakar ledningen så mycket som de borde. Men en 

VD som medvetet missköter sina arbetsuppgifter skulle ha svårt att hitta ett nytt 
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liknande arbete eftersom ryktet sprider sig på arbetsmarknaden för företagsledning 

(Carcello et al. 2002; Fama 1980). I ett företag med koncentrerat ägande, där storägaren 

har stort inflytande och insyn samt makten och möjligheten att själv övervaka och 

avsätta ledningen anser vi det inte troligt att VD har incitament att vilseleda övriga 

styrelsen så att det påverkar övervakningen.  

Vi anser det troligt att sambandet mellan VD:s deltagande i styrelsen och minskad 

övervakning i företag med koncentrerat ägande istället beror på att relationen mellan 

VD och styrelsen har positiva effekter. När VD ingår i styrelsen minskar 

informationsasymmetrin. När styrelsen får mer information om vad som pågår i 

företaget blir behovet av övervakning mindre och ju närmare relation VD har till 

styrelsen och ägarna desto större blir troligtvis incitamentet att inte missköta sig. Det 

positiva samband vi ser mellan oberoende styrelser och övervakning i företag med 

koncentrerat ägande beror alltså inte på att den deltagande VD:n vilseleder styrelsen 

utan på att behovet av övervakning blir mindre när VD sitter i styrelsen. 

7.3. Analys av styrelsens resursgivarroll 

7.3.1. Oberoende utifrån ämbetstid 

När oberoendet baseras på att ingen ledamot har suttit i mer än tolv år, finner vi varken 

ett positivt eller negativt samband mellan oberoende styrelse och resursgivning när vi 

ser på hela vår population. När vi studerar relationen i olika ägarstrukturer finner vi 

dock ett negativt samband (-0,486*) när vi ser på företag med en majoritetsägare. De 

styrelser i denna grupp som har minst en ledamot som suttit tolv år eller mer kan 

erbjuda bättre resursgivning till företaget än de styrelser där ingen suttit tolv år eller 

mer. En förklaring till detta skulle kunna vara att en hög omsättning på ledamöter i ett 

företag med en majoritetsägare sänder ut signaler om att något är fel. Detta resonemang 

bygger vi utifrån en analys av den genomsnittliga ämbetstiden i olika ägarstrukturer.  

 Populationen Företag med majoritetsägare Företag med spritt ägande 

Genomsnittlig ämbetstid 6 år 8 år 5 år 

Tabell 26: Ämbetstid 

För populationen som helhet är den genomsnittliga ämbetstiden för ledamöterna sex år 

och vid spritt ägande är den fem år. Det är 50 % respektive 65 % av dessa företag som 

inte har någon ledamot som suttit mer än tolv år. Att ledamöterna omsätts relativt 
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snabbt är alltså vanligt bland dessa företag. När vi ser på företag med en majoritetsägare 

är den genomsnittliga ämbetstiden åtta år och det är endast 23 % av företagen som inte 

har någon ledamot som suttit mer än tolv år. Då blir det istället ovanligt om 

omsättningen på ledamöter är hög, vilket kan få intressenter att dra öronen åt sig. För att 

kontrollera detta resonemang har vi genomfört ytterligare en regressionsanalys för att se 

hur sambandet mellan räntabilitet och genomsnittlig ämbetstid ser ut. Resultatet visade 

ett positivt samband (0,289***) mellan dessa variabler, vilket styrker vårt resonemang 

att omsättning bland ledamöterna kan vara ett tecken på att det går dåligt för företaget  

(För resultat av regressionsanalysen, se bilaga 4).  

Oavsett om omsättningen bland ledamöter beror på att det går dåligt för företaget eller 

inte kan detta samband mellan genomsnittlig ämbetstid och räntabilitet göra att 

intressenter blir oroliga och att företagets rykte och legitimitet påverkas. Legitimiteten 

baseras inte främst på vad företagen faktiskt gör utan vad allmänheten uppfattar att de 

gör (Deegan & Unerman 2011). Om intressenter misstänker att företaget går dåligt kan 

företaget få problem med att tillskansa sig de resurser de behöver för att överleva 

(Boeker & Goodstein 1991; Pfeffer & Salancik 1978). I detta fall kan vi se att företag 

med en majoritetsägare har signifikant högre räntekostnader om de inte har någon 

ledamot som suttit i mer än tolv år. Anledningen till att detta samband mellan ämbetstid 

och resursgivning inte existerar i de företag där det inte finns någon majoritetsägare är 

troligtvis utifrån detta resonemang att intressenternas förväntningar på företaget är 

annorlunda. I dessa företag finns inte samma norm att ledamöterna sitter lika länge och 

därför påverkas inte företagets rykte på samma sätt om ledamöterna byts ut. 

Tidigare studier har visat att oberoende ledamöter är positivt för företagets rykte och 

resursgivningen (Anderson, Mansi & Reeb 2004; Paige Fields, Fraser & 

Subrahmanyam 2012), vilket skiljer sig från vårt resultat. Detta beror troligen på att de 

använder sig av andra mått för oberoende ledamöter.                 

7.3.2. Oberoende utifrån aktieinnehav      

När oberoendet baseras på andelen ledamöter som inte innehar 10 % eller mer av 

företagets aktier eller röster, finner vi ett negativt signifikant samband (-,222**) mellan 

oberoende ledamöter och resursgivning i företag med koncentrerat ägande. Detta går i 

motsatt riktning jämfört med vad vi hade förväntat oss. Ledamöter som har ett 

betydande innehav i bolaget påverkar resursgivningen positivt. Detta samband anser vi 
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egentligen inte är så överraskande nu i efterhand. Ju större intresse en ledamot har i 

företaget desto större är incitamentet att engagera sig samt bidra med kunskap och 

nätverk (Hillman & Dalziel 2003). Om företaget går dåligt eller om någon missköter sig 

påverkar detta ledamoten personligen om den har ett betydande innehav i bolaget. Detta 

kan skapa en trygghet för intressenter vilket underlättar för företaget att få tillgång till 

de resurser de behöver (Boeker & Goodstein 1991; Pfeffer & Salancik 1978) eftersom 

intressenterna då antar att ledamöterna tar de bästa besluten för att säkra företage ts 

överlevnad och därmed sin egen förmögenhet. Detta resonemang bygger på antagandet 

att människan är nyttomaximerande (Fama 1980; Fama & Jensen 1983; Jensen & 

Meckling 1976) och tar de beslut som bäst gynnar sig själv. 

Detta samband ser vi dock inte när det finns en majoritetsägare i företaget, vilket 

innebär att denne äger mer än 50 % av aktierna eller rösterna. En trolig förklaring till 

detta är att majoritetsägaren i praktiken har all makt över företaget. Företagets rykte 

påverkas av vem som sitter i styrelsen (Zahra & Pearce 1989) och när ryktet är gott kan 

ledamöternas nätverk underlätta i kontakten med finansiärer, kunder och leverantörer. 

(Hillman, Cannella & Paetzold 2000; Hillman & Dalziel 2003; Omer, Shelley & Tice 

2014). Omvänt kan då ett dåligt rykte försämra dessa relationer. Majoritetsägarens rykte 

i kombination med makten att kontrollera hela företaget leder sannolikt till att andra 

egenskaper i styrelsen inte har någon betydelse. Möjligheten att tillskansa sig resurser 

är då helt beroende av den enskilda majoritetsägarens rykte. Ryktet är inte något vi 

undersökt i denna studie, vilket troligtvis är en anledning till att vi inte får något 

signifikant resultat.  

Vid spritt ägande kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan oberoende och 

resursgivning. Detta skulle kunna bero på att förtroendet för styrelsen från 

intressenterna är mindre när ledamöterna inte har något personligt intresse i företaget 

och mindre incitament att engagera sig (Hillman & Dalziel 2003). Det är endast 40 % 

av dessa företag som har en storägare i styrelsen jämfört med 60 % vid koncentrerat 

ägande. För att bekräfta detta skulle vi dock behöva ett signifikant negativt resultat 

mellan oberoende och resursgivning vid spritt ägande. En annan möjlig förklaring får vi 

från Hillman, Cannella och Paetzold (2000) som menar att klassificering av 

styrelseledamöter som beroende eller oberoende inte tillämplig när det gäller styrelsens 

resursgivarroll, eftersom effektiviteten i resursgivningen är kopplat till hur väl den 

erfarenhet, kunskap och det nätverk styrelsemedlemmarna besitter stämmer överens 
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med det behov som finns i företaget. Om de är oberoende eller beroende har mindre 

betydelse. 

Ingen av dessa möjliga förklaringar kan vi bekräfta, eftersom inga variabler, varken 

oberoende eller kontrollvariabler, i modellen blir signifikanta. Detta är troligtvis på 

grund av det låga antalet observationer inom spritt ägande. Sammanfattningsvis kan vi 

säga att storägare i styrelsen, när ägandet är koncentrerat, har en positiv inverkan på 

resursgivningen. När det finns en majoritetsägare finns det anledning att tro att dennes 

rykte är avgörande för tillgången till resurser. 

7.3.3. Oberoende gentemot företagets verkställande direktör 

Vi kan inte se några signifikanta samband mellan oberoende och resursgivning när 

oberoendet baseras på VD:s (icke-) deltagande i styrelsen. Detta testades även utifrån 

VD:s inflytande i styrelsen, där VD antogs ha ett större inflytande i en mindre styrelse, 

men inte heller detta gav något signifikant resultat. En möjlig förklaring till detta kan 

vara, utifrån samma resonemang som vid majoritetsägare gällande innehav, att det  inte 

är lämpligt att klassificera styrelsen som beroende eller oberoende när det gäller 

resursgivning (Hillman, Cannella & Paetzold 2000). Det som är avgörande är ryktet och 

egenskaper hos den enskilda ledamoten, i detta fall VD.  

Tidigare studier har visat att styrelser som är beroende gentemot företagsledningen har 

en negativ inverkan på resursgivningen (Anderson, Mansi & Reeb 2004; Paige Fields, 

Fraser & Subrahmanyam 2012). I dessa studier kan dock fler än en ur ledningen ingå i 

styrelsen, vilket skiljer sig från den svenska kontexten där Aktiebolagslagen (2005:551) 

stadgar att endast en ur ledningen får ingå. När fler ur ledningen ingår i styrelsen får de 

ett större inflytande vilket skulle kunna innebära att beroendet får större konsekvenser 

än det får i den svenska kontexten. I de svenska bolagen kan VD som mest ha ett 33 %-

igt  inflytande och vanligast är 17 % eftersom den genomsnittliga styrelsestorleken i 

svenska börsnoterade företag är sex ledamöter.  

7.4. Reflektioner kring kontrollvariabler 

7.4.1. Erfarenhet 

Dessa tre mått på erfarenhet inkluderades med ett antagande att större erfarenhet skulle 

vara positivt för både övervakningen och resursgivningen.  
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Ämbetstid. Vi kan inte se att den genomsnittliga ämbetstiden har någon signifikant 

inverkan på varken övervakningen eller resursgivningen när vi ser på hela populationen. 

Vid majoritetsägare ser vi dock ett negativt samband, ju högre genomsnittlig ämbetstid 

desto mindre övervakning. Detta tror vi inte innebär att de blir sämre på att övervaka 

när de suttit länge utan att behovet av övervakning är mindre vid majoritetsägande, 

bland annat eftersom ledamöterna suttit länge och har skapat en nära relation till 

ledningen. 

Ålder. För denna variabel ser vi intressanta motsägande resultat. Styrelsens 

genomsnittliga ålder är negativt korrelerad med övervakning och positivt med 

resursgivning. Detta skulle kunna tolkas som att styrelser med en högre genomsnittlig 

ålder är sämre på att övervaka men att intressenter tror att de är bättre vilket ger dem 

tillgång till resurser.    

Uppdrag. Denna variabel visar det genomsnittliga antalet olika styrelseuppdrag 

ledamöterna i en styrelse har. Vi förväntade oss ett positivt samband mellan denna 

variabel och både övervakning och resursgivning på grund av att nätverken blir större 

och att ledamöterna har mer erfarenhet. Vi såg dock inga signifikanta samband. Detta 

kan bero på att datainsamlingen eventuellt visar en felaktig bild av verkligheten.  

7.4.2. Mångfald 

Dessa tre mått på mångfald inkluderades med antagandet att större mångfald skulle vara 

positivt för övervakningen och resursgivningen eftersom personer med olika bakgrund 

och erfarenheter bidrar med olika perspektiv och gör beslutsfattandet bättre.  

ÅlderStdav. Vi kunde inte se att spridning i ålder bland ledamöterna hade någon 

inverkan på varken övervakningen eller resursgivningen. 

Kvinnor. Vi kunde inte se något samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

effektiviteten i övervakningen och resursgivningen i något av våra tester.  

Dessa två demografiska variabler har ingen signifikant påverkan på övervakningen. 

Detta kan vara ett tecken på att det är viktigare med mångfald som gäller faktiska 

erfarenheter och kunskaper, vilket inte behöver vara kopplat till ett visst kön eller ålder.  

Nationalitet. När det gäller internationell representation i styrelsen kan vi se att detta  

har negativ inverkan på både övervakningen och resursgivningen. Orsaker till detta kan 

vara att kulturkrockar leder till konflikter och att mer resurser då läggs på 
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konfliktlösning istället för på övervakning. Gällande resursgivningen kan den negativa 

inverkan bero på att intressenter, i detta fall banker, har större förtroende för styrelser 

som endast har svenska ledamöter. Detta kan bero på både fördomar och osäkerhet samt 

kulturkrockar. 

7.4.3. Risk 

KUF och Lager. Kundfordringar och lager i förhållande till balansomslutningen 

inkluderades för att de kunde ha påverkan på räntekostnaden och revisionskostnaden 

som representerar resursgivningen respektive övervakningen. Vi ser att 

kundfordringarna påverkar både revisionskostnaden och räntekostnaden positivt. För 

lager kan vi inte påvisa något samband.  

7.4.4. Styrelsestorlek 

Optimal storlek. Gällande övervakning kan vi se ett signifikant negativt samband när 

storleken är "optimal", det vill säga åtta ledamöter. Övervakni ngen är sämre vid denna 

storlek. Litteraturen som definierade den optimala storleken beskrev att större styrelser 

tenderade att krympa till det optimala och mindre tenderade att växa till den. I de 

svenska företagen kan vi se att majoriteten har sex eller sju ledamöter. Det skulle kunna 

betyda att det är detta som är den optimala styrelsestorleken i en svensk kontext och att 

åtta ledamöter är för stort när det gäller övervakning.  

Styrelsestorlek. Gällande resursgivningen kan vi se ett positivt samband mellan 

styrelsestorlek och effektiviteten i resursgivningen. Ju större styrelse desto bättre 

resursgivning. Detta beror troligen på att styrelsen får ett större nätverk och fler 

kontakter med viktiga intressenter.  

7.4.5. Räntabilitet på totalt kapital 

ROA. Gällande övervakning har räntabiliteten en negativ inverkan. Detta beror troligen 

på att det finns mindre anledning att övervaka när företaget går bra. Gällande 

resursgivning har räntabilitet en positiv inverkan. Detta är sannolikt på grund av att 

intressenterna känner ett större förtroende för företag som går bra och då är villiga att 

bidra med resurser och ingå avtal med företaget.  

7.4.6. Revisionsbyrå 

Big4. Denna variabel hade vi med som möjlig förklaring till skillnader i 

revisionskostnad mellan företag som hade Big4 och de som inte hade det. Insamlingen 
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visade dock att 97,8 % av företagen hade Big4 och denna variabel blev då inte 

nödvändig. Vi kontrollerade även om det fanns några signifikanta skillnader i kostnad 

mellan dessa fyra företag, men det gav inte några signifikanta resultat.  

7.5. Sammanställning av oberoendets effekter 

I denna tabell visas en sammanställning av de olika oberoendetypernas inverkan på 

övervakningen och resursgivningen. Resursgivningen påverkas negativt om det inte 

finns någon ledamot som suttit längre än tolv år i ett företag med majoritetsägare. Både 

övervakningen och resursgivningen påverkas negativt om andelen ledamöter som inte 

har ett betydande innehav i företaget ökar, vid koncentrerat ägande. Övervakningen 

påverkas positivt av att VD inte ingår i styrelsen.  

 

 Vid majoritetsägare Vid koncentrerat ägande Vid spritt ägande 

Oberoende Övervakning Resursgivning Övervakning Resursgivning Övervakning Resursgivning 

Ämbetstid Ej sig. Negativt Ej sig.  Ej sig.  Ej sig.  Ej sig.  

Innehav Negativt Ej sig. Negativt Negativt Ej sig.  Ej sig.  

VD Positivt Ej sig. Positivt Ej sig. Ej sig.  Ej sig.  

Tabell 27: Oberoendets effekter 
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8. Slutsatser & implikationer 

detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna från studiens resultat och vår 

problemformulering besvaras. Detta efterföljs av en redogörelse för studiens 

teoretiska, praktiska och empiriska implikationer. Kapitlet avslutas med förslag på 

framtida forskning inom området samt studiens begränsningar. 

 

8.1. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att se hur olika typer av oberoende ledamöter påverkar 

effektiviteten i deras roll som övervakare och resursgivare samt om sambandet skiljer 

sig åt beroende på ägarstruktur. Med ökad effektivitet menas här att övervakningen eller 

resursgivningen ökar. De definitioner på oberoende vi utgått ifrån i de slutgiltiga 

modellerna är (1) det finns inte någon ledamot som suttit i mer än tolv år, (2) andelen 

ledamöter som inte har ett betydande innehav i företaget  och (3) VD ingår inte i 

styrelsen. 

Oberoende ledamöter är en växande norm och ofta en av grundpelarna i olika 

bolagsstyrningskoder. Vi ansåg det därför viktigt att undersöka vilken inverkan detta 

har på styrelsens roller. Resultatet visar att ämbetstiden inte har någon direkt betydelse 

för effektiviteten i övervakningen. Däremot kan vi se att resursgivningen påverkas 

negativt om det inte finns någon ledamot som suttit mer än tolv år i företag som har en 

majoritetsägare. Detta kan bero på att den genomsnittliga ämbetstiden är längre i dessa 

företag än i övriga och att en kortare ämbetstid därför bryter mot normen vilket kan få 

intressenter att dra öronen åt sig och misstänka att något är fel. 

En högre andel oberoende ledamöter, som inte har ett betydande innehav, har en 

negativ inverkan på både övervakningen och resursgivningen i företag med 

koncentrerat ägande. En möjlig förklaring till att övervakningen minskar när 

ledamöterna är oberoende är att de inte har ett tillräckligt stort personligt intresse i 

företaget. När ledamöterna äger en betydande del av företaget har de större incitament 

att övervaka eftersom de har mer att förlora om företaget går dåligt eller någon 

missköter sig. Vårt resultat visar dock att 10 %, som vi definierat som betydande utifrån 

svensk bolagsstyrningskod, inte är ett tillräckligt stort innehav för att påverka 

övervakningen i företaget. Denna påverkan ser vi först när företag har en ägare som 

I 
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innehar minst 20 % av aktierna eller rösterna och när det finns en majoritetsägare är de 

positiva effekterna av beroendet ännu större på effektiviteten i övervakningen.  

Det incitament vi beskriver ovan tror vi även är anledningen till att resursgivningen blir  

bättre när det finns en ägare i styrelsen som innehar mer än 20 % av aktierna eller 

rösterna. Intressenterna har ett större förtroende för dessa eftersom de vet att ägaren har 

mycket att förlora på att företaget går dåligt och därför har incitament att  undvika detta. 

Här ser vi dock inte ett samband när det gäller majoritetsägare. En trolig förklaring till 

detta är att majoritetsägaren i praktiken har all makt över företaget och att 

resursgivningen då blir beroende av den enskilda majoritetsägarens rykte.  

Gällande VD:s deltagande i styrelsen ser vi att styrelsen övervakar mindre om VD 

ingår. Detta samband ser vi endast vid koncentrerat ägande och starkare när det finns en 

majoritetsägare. Eftersom vi tidigare fastställt att övervakningen blir bättre när det finns 

en större ägare tror vi inte detta samband beror på att styrelsen är sämre på att övervaka 

när VD sitter i styrelsen utan att behovet av övervakning blir mindre eftersom 

informationsasymmetrin minskar.  

8.1.1. Problemformulering & svar 

Hur påverkar oberoende styrelseledamöter effektiviteten i styrelsens roll som 

övervakare och resursgivare? Påverkas sambandet av ägarkoncentrationen?          

 Kort ämbetstid (=oberoende) påverkar resursgivningen negativt i företag med en 

majoritetsägare. 

 Ledamöter som innehar mer än 20 % av aktierna eller rösterna i företaget 

(=beroende) påverkar både övervakningen och resursgivningen positivt.  

 Om VD sitter i styrelsen (=beroende) i ett företag med koncentrerat ägande 

minskar behovet av övervakning.  

8.2. Teoretiska implikationer 

Det är en utbredd och växande norm att ledamöter ska vara oberoende. Den svenska 

bolagsstyrningskoden innehåller riktlinjer som säger att (1) majoriteten av ledamöterna 

ska vara oberoende i förhållande till bolaget och (2) bolagsledningen. (3) Minst två av  

de som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara 

oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och (4) högst en styrelseledamot 

får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen hos bolagets dotterbolag (Svensk kod för 
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bolagsstyrning 2010). De svenska riktlinjerna är något mjukare än internationella där 

koden säger att majoriteten även ska vara oberoende mot ägarna. Trots denna utbredda 

norm kring oberoende finner vi nästan enbart litteratur och studier kring effekte n av 

oberoende gentemot ledningen. Vår studie bidrar med kunskap om hur andra typer av 

oberoende påverkar styrelsens roller. Förutom oberoende gentemot ledningen ser vi 

även på vilken inverkan ledamöternas ämbetstid och aktieinnehav har, eftersom ökad 

ämbetstid och större innehav gör ledamöterna mer beroende gentemot bolaget och 

storägarna.  

Ett annat teoretiskt bidrag är att vi även kopplar ledamöternas oberoende till dess roll 

som resursgivare. Tidigare studier kring oberoende har mest fokuserat på rollen som 

övervakare (Baysinger & Butler 1985; Carcello et al. 2002; Coffee 2005; Desender et 

al. 2013; Hillman & Dalziel 2003; Hwa-Hsien & Chloe Yu-Hsuan 2014; O'Sullivan 

1997; Tuggle et al. 2010) och studier kring resursgivning har satt det i relation till andra 

egenskaper i styrelsen (Hillman, Cannella & Paetzold 2000; Hillman & Dalziel 2003; 

Omer, Shelley & Tice 2014; Zahra & Pearce 1989). 

Ett tredje teoretiskt bidrag ger vi genom att studera effekterna av oberoende i olika 

ägarstrukturer. Desender et al. (2013) undersöker om det finns ett samband mellan 

oberoende ledamöter och övervakning samt om detta samband modereras av 

ägarstruktur. Vi utvecklar denna modell dels genom att inkludera resursgivningen och 

dels genom att studera effekten av en majoritetsägare. Desender et al. (2013) skiljer 

endast mellan koncentrerat och spritt ägande där koncentrerat innebär att en ägare 

innehar mer än 20 % av aktierna eller rösterna i företaget. Detta bidrag anser vi 

betydelsefullt i den svenska kontexten eftersom Sverige kännetecknas av koncentrerat 

ägande och har många majoritetsägare.  

Som fjärde bidrag kan vi styrka Hillman och Dalziels (2003) resonemang att Agent- 

och resursberoendeperspektivet bör kombineras för att bättre förstå styrelsens roller. Vi 

ser i vårt resultat att ökad övervakning även gynnar resursgivningen eftersom 

intressenterna får större förtroende för styrelsen och därmed underlättar tillskansningen 

av de resurser företaget behöver.  

8.3. Praktiska implikationer 

Vår studie visar att resursgivningen påverkas negativt om det inte finns någon ledamot 

som suttit mer än tolv år i företag som har en majoritetsägare. Detta kan bero på att den 
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genomsnittliga ämbetstiden är längre i dessa företag än i övriga och att en kortare 

ämbetstid därför bryter mot normen vilket kan få intressenter att dra öronen åt sig och 

misstänka att något är fel. Detta resultat kan ägarna i ett företag med majoritetsägare dra 

lärdom av och använda om de hamnar i situationen att en ledamot ska bytas ut. När de 

är medvetna om effekten kan de mildra den genom att öppet och tydligt kommunicera 

orsaken till bytet till företagets intressenter. På så sätt kan ägarna undvika spekulationer 

från allmänheten.  

Den svenska bolagsstyrningskoden (2010) ställer inte så stora krav på ledamöternas 

oberoende gentemot storägarna, det räcker med att två ledamöter är det. Resultatet av 

denna studie kan bidra med underlag till utvärdering av detta ställningstagande i koden. 

Vi kan se att representation av ägare i styrelsen som innehar mer än 20 % är positivt för 

övervakningen och resursgivningen, vilket är användbar information för både ägare och 

andra intressenter. Hårdare krav kring oberoende gentemot storägarna skulle kunna 

påverka detta negativt. Vi kan inte uttala oss kring hur sambandet hade sett ut om koden 

tillåtit att alla ledamöter är beroende gentemot storägarna. Vi kan bara konstatera att 

balansen som råder idag mellan oberoende och beroende verkar passa den svenska 

kontexten där nästan 70 % av företagen på Stockholmsbörsen har koncentrerat ägande.  

I företag med koncentrerat ägande kan vi även se att behovet av övervakning minskar 

om VD sitter i styrelsen. Även här kan vi konstatera att den svenska 

bolagsstyrningskoden (2010) och Aktiebolagslagen (2005:551) skapar en bra balans när 

de tillåter att en ur ledningen sitter i styrelsen. Vi kan inte uttala oss om hur 

övervakningen skulle påverkas om flera ur ledningen fick sitta i styrelsen. 

Ett ytterligare praktiskt bidrag görs till debatten kring könskvotering i styrelser. Studien 

visar ingen påverkan på varken övervakningen eller resursgivningen när vi ser på 

andelen kvinnor i styrelsen. Det finns alltså anledning att se bortom kön och se på den 

faktiska kunskapen ledamöterna besitter. Kvotering ökar jämställdheten mellan könen, 

men påverkar inte övervakningen eller resursgivningen så länge individerna besitter 

samma kunskap.        

8.4. Empiriska implikationer 

Vår studie bidrar med empirisk kunskap kring styrelseuppsättningen i svenska 

börsnoterade företag. Vi presenterar data kring hur könsfördelningen och 

åldersspridningen ser ut samt förekomsten av storägare i styrelsen och en analys av 
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ämbetstiden. Vad vi vet är det ingen som studerat den genomsnittliga ämbetstiden och 

noterat att den skiljer sig åt beroende på ägarstruktur. Vi presenterar även data kr ing 

storleken på styrelsen i svenska börsnoterade företag och konstaterar att det är troligt att 

den optimala styrelsestorleken i svensk kontext är sex eller sju ledamöter. Ett ytterligare 

bidrag är en uppdaterad bild av hur  ägarstrukturen ser ut i svenska börsnoterade företag 

som visar att det fortfarande är vanligast med koncentrerat ägande.  

8.5. Framtida forskning 

8.5.1. Utveckling av vår studie 

Vår studie visar hur oberoende ledamöter påverkar övervakningen och resursgivningen 

i svenska börsnoterade företag samt hur detta modereras av ägarstruktur. Vidare 

forskning på detta område skulle kunna undersöka detta samband med andra 

modererande variabler. Exempel på modererande variabler är att studera olika 

kontexter, till exempel olika länder.  

För vår studie var det ganska givet att använda revisionskostnaden som proxy för 

övervakning, då detta har använts i forskning tidigare. Proxy för resursgivning var inte 

lika givet då vi inte hittar lika mycket studier på området. Vår proxy, räntekostnad, är 

ett resultat av integrering av flera olika studier. Framtida forskning kan utveckla vår 

proxy eller försöka finna andra proxy som bättre speglar resursgivning. Ett annat 

alternativ för framtida forskning skulle kunna vara att inkludera styrelsens tredje 

uppgift, att ta strategiska beslut.  

8.5.2. Förslag utifrån resultatet av vår studie 

Vårt resultat visar en motsättning i påverkan på övervakning och resursgivning gällande 

ledamöternas genomsnittliga ålder. Övervakningen påverkas negativt av att 

medelåldern är högre, men resursgivningen påverkas positivt. Detta tror vi kan bero på 

att intressenterna tror att äldre ledamöter övervakar bättre, trots att de inte gör det. Detta 

anser vi att skulle vara intressant att studera vidare.  

En annan möjlighet till vidare forskning utifrån vårt resultat är att undersöka om det är 

sex till sju ledamöter som är den optimala styrelsestorleken och att se vilken effekt 

denna storlek har på olika variabler.  
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8.6. Begränsningar 

Vår studie inkluderar inte finansiella företag. Detta medför en begränsning i 

generaliserbarheten av resultatet till dessa företag. En ytterligare begränsning är 

generaliserbarheten till företag med spritt ägande gällande resursgivningen. Antalet 

observationer i denna kategori är troligen för få för att vi ska kunna påvisa några 

samband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Bilagor 

Bilaga 1: Företagsförteckning 

Företag Bransch Cap 

AAK AB Consumer Goods L 

Autoliv SDB Consumer Goods L 

Electrolux Consumer Goods L 

Husqvarna Consumer Goods L 

Nobia Consumer Goods L 

Oriflame Consumer Goods L 

SCA Consumer Goods L 

Swedish Match Consumer Goods L 

Axfood Consumer Services L 

Betsson Consumer Services L 

Hennes & Mauritz Consumer Services L 

Modern Times Group Consumer Services L 

AstraZeneca Health Care L 

Elekta Health Care L 

Getinge Health Care L 

Meda Health Care L 

Swedish Orphan Biovitrum Health Care L 

Tele2 Telecom L 

TeliaSonera Telecom L 

Axis Technology L 

Ericsson Technology L 

Tieto Oyj Technology L 

EnQuest PLC Oil & Gas L 

Lundin Petroleum Oil & Gas L 

BillerudKorsnäs Materials L 

Boliden Materials L 

Hexpol Materials L 

Holmen Materials L 

SSAB Materials L 

Stora Enso Materials L 

ABB Ltd Industrials L 

Alfa Laval Industrials L 

ASSA ABLOY Industrials L 

Atlas Copco Industrials L 

Hexagon Industrials L 

Indutrade Industrials L 

Loomis Industrials L 

NCC Industrials L 



 

ii 

  

NIBE Industrier Industrials  L 

Peab Industrials L 

SAAB Industrials L 

Sandvik Industrials L 

Securitas Industrials L 

Skanska Industrials L 

SKF Industrials L 

Trelleborg  Industrials L 

Volvo Industrials L 

Addtech Industrials M 

B&B TOOLS Industrials M 

 
Beijer Alma Industrials M 

Beijer Ref Industrials M 

Cavotec Industrials M 

Concentric  Industrials M 

Fagerhult Industrials M 

Fingerprint Cards Industrials M 

Gunnebo Industrials M 

ITAB Shop Concept Industrials M 

Lagercrantz Group Industrials M 

Lindab International Industrials M 

Mycronic Industrials M 

Nolato Industrials M 

OEM International Industrials M 

Proffice  Industrials M 

Sweco Industrials M 

Systemair Industrials M 

Transcom WorldWide Industrials M 

ÅF Industrials M 

Cloetta (Fazer) Consumer Goods M 

Duni Consumer Goods M 

Haldex Consumer Goods M 

Mekonomen Consumer Goods M 

New Wave  Consumer Goods M 

VBG Group Consumer Goods M 

Bilia Consumer Services M 

Byggmax Group Consumer Services M 

Clas Ohlson Consumer Services M 

Eniro Consumer Services M 

KappAhl Consumer Services M 

Net Entertainment NE Consumer Services M 

Qliro Group Consumer Services M 



 

iii 

  

Rezidor Hotel Group Consumer Services M 

SAS Consumer Services M 

SkiStar Consumer Services M 

Swedol Consumer Services M 

Unibet Group Consumer Services M 

Active Biotech Health Care M 

BioGaia Health Care M 

Medivir Health Care M 

Oasmia Pharmaceutical Health Care M 

Orexo Health Care M 

SECTRA Health Care M 

Vitrolife  Health Care M 

HiQ International Technology M 

HMS Networks Technology M 

Industrial & Financial Syst.  Technology M 

Transmode Technology M 

PA Resources Oil & Gas S 

BE Group Materials S 

Bergs Timber  Materials S 

 
Nordic Mines Materials S 

Profilgruppen Materials S 

Rottneros Materials S 

Beijer Electronics Industrials S 

Bong Industrials S 

BTS Group Industrials S 

Concordia Maritime Industrials S 

Consilium Industrials S 

CTT Systems Industrials S 

Duroc Industrials S 

Elanders Industrials S 

eWork Scandinavia  Industrials S 

Image Systems Industrials S 

Intellecta Industrials S 

Malmbergs Elektriska  Industrials S 

NOTE Industrials S 

PartnerTech Industrials S 

Poolia Industrials S 

Precise Biometrics Industrials S 

Pricer Industrials S 

Rederi AB Transatlantic  Industrials S 

Semcon Industrials S 

Sensys Traffic Industrials S 



 

iv 

  

SinterCast Industrials S 

Studsvik Industrials S 

Svedbergs Industrials S 

Uniflex Industrials S 

XANO Industri Industrials S 

Björn Borg Consumer Goods S 

Bulten Consumer Goods S 

KABE Consumer Goods S 

Lammhults Design Group Consumer Goods S 

Midsona Consumer Goods S 

Odd Molly International Consumer Goods S 

Opcon Consumer Goods S 

Trigon Agri Consumer Goods S 

Electra Gruppen Consumer Services S 

Hemtex Consumer Services S 

MQ Holding Consumer Services S 

Nordic Service Partn. Holdings Consumer Services S 

RNB Retail and brands Consumer Services S 

TradeDoubler Consumer Services S 

Venue Retail Group Consumer Services S 

Aerocrine  Health Care S 

Allenex Health Care S 

BioInvent International Health Care S 

Biotage Health Care S 

Boule Diagnostics Health Care S 

Cella Vision Health Care S 

Dedicare Health Care S 

 
Feelgood Svenska Health Care S 

Global Health Partner Health Care S 

Karo Bio Health Care S 

Karolinska Development Health Care S 

Moberg Pharma Health Care S 

Ortivus Health Care S 

Probi Health Care S 

RaySearch Laboratories Health Care S 

AllTele Telecom S 

DGC One Telecom S 

Arise Utilities S 

Acando Technology S 

Addnode Group Technology S 

Anoto Group Technology S 

Aspiro Technology S 
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Avega Group Technology S 

Cybercom Group Technology S 

DORO Technology S 

Enea Technology S 

FormPipe Software Technology S 

I.A.R Systems Group Technology S 

Knowit Technology S 

Micro Systemation Technology S 

MSC Konsult Technology S 

MultiQ International Technology S 

Net Insight  Technology S 

NOVOTEK Technology S 

Prevas Technology S 

Proact IT Group Technology S 

Softronic Technology S 

Stockwik Förvaltning Technology S 

Vitec Software Group Technology S 
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Bilaga 2. Utbildning 

Mångfald4.Utbildning 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,20 1 ,6 1,1 1,1 

,33 1 ,6 1,1 2,3 

,40 2 1,1 2,3 4,6 

,43 2 1,1 2,3 6,9 

,44 2 1,1 2,3 9,2 

,50 5 2,8 5,7 14,9 

,57 1 ,6 1,1 16,1 

,63 1 ,6 1,1 17,2 

,67 14 7,7 16,1 33,3 

,71 6 3,3 6,9 40,2 

,75 4 2,2 4,6 44,8 

,80 9 5,0 10,3 55,2 

,83 3 1,7 3,4 58,6 

,86 3 1,7 3,4 62,1 

,89 3 1,7 3,4 65,5 

,90 1 ,6 1,1 66,7 

1,00 16 8,8 18,4 85,1 

1,11 1 ,6 1,1 86,2 

1,13 2 1,1 2,3 88,5 

1,14 1 ,6 1,1 89,7 

1,17 2 1,1 2,3 92,0 

1,20 1 ,6 1,1 93,1 

1,25 1 ,6 1,1 94,3 

1,29 1 ,6 1,1 95,4 

1,33 1 ,6 1,1 96,6 

1,43 1 ,6 1,1 97,7 

1,57 1 ,6 1,1 98,9 

1,60 1 ,6 1,1 100,0 

Total 87 48,1 100,0  

Missing System 94 51,9   

Total 181 100,0   
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Mångfald4.Utbildning   

N Valid 87 

Missing 94 

Mean ,8246 

Median ,8000 

Minimum ,20 

Maximum 1,60 

 

Bilaga 3. Riskvariabler och räntabilitet 

 

Statistics 

 Risk1.KUF Risk2.Lager 

Risk3.Skuldsätt

ningsgrad ROE ROA 

N Valid 181 181 180 180 181 

Missing 0 0 1 1 0 

Mean ,16932670 ,11697180 1,34172320 1,8063 2,0866 

Median ,15721006 ,09303968 1,15459498 11,1200 5,5500 

Minimum ,000000 ,000000 ,013567 -344,02 -97,93 

Maximum ,804782 ,496433 8,460785 72,36 39,20 

Percentiles 25 ,08508066 ,00826605 ,66883906 ,6525 ,8500 

50 ,15721006 ,09303968 1,15459498 11,1200 5,5500 

75 ,23650500 ,19788962 1,65437222 22,2525 10,2950 

 

 

Bilaga 4. Regressionsanalys mellan ämbetstid och räntabilitet 

 

Variabel Std.B Std.Fel 

Erfar1.Ämbetstid ,288*** ,380 

Constant -6,880*** 2,589 

F-värde 16,039***  

R2 ,083  

Beroende variabel: ROA n=178 

 

 


