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Förord	

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anna Stafsudd som alltid har bra svar på våra 

frågor och som gett oss värdefull feedback under hela processen.	

	

Vi vill även passa på att tacka våra opponenter som hjälpt till att uppmärksamma de punkter 

där uppsatsen kunde förbättras.	

	

Sist vill vi också tacka varandra, för allt hårt jobb och det stöd som vi givit varandra vilket 

också har gjort denna studie möjlig.	

	

Tack!	

	

	

	

Växjö den 18 maj 2016	

  	

Jacob Lind  Manfred Bernborg 
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Examinator: Timurs Umans 

 

Titel: Skandalassocierade styrelseledamöter - Får de stanna eller avgå?	

  

Bakgrund: Företagsskandaler är ett återkommande fenomen i samhället som, trots den stora 

mediala uppmärksamheten som uppstår, är ett relativt outforskat ämne. Frågan om vem som 

efter en skandal får stå till svars har dock undersökts och det har visat sig att både företagets 

ägare och VD hängs ut som syndabockar. Frågan om hur styrelseledamöterna, som är ytterst 

ansvariga för företagets förvaltning, sanktioneras i samband med en företagsskandal kvarstår. 

Får de behålla sina uppdrag, avskedas dem eller avgår de frivilligt för att skydda sitt eget rykte?	

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera om styrelseledamöter som associeras med en 

företagsskandal omsätts samt förklara varför.	

 

Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv forskningsansats och har sin teoretiska grund i 

agentteorin, den institutionella teorin, teorin om stigmatisering och resursberoendeteorin. 

Teorierna bidrar med olika förklaringar till faktorer som påverkar utfallet för hur en 

styrelseledamot som associeras med en företagsskandal omsätts. En kvantitativ studie har 

utförts med hjälp av data om svenska börsnoterade företags styrelseledamöter.	

 

Slutsatser: Resultaten av denna studie visar att styrelseledamöter som associeras med en 

företagsskandal inte omsätts från sina uppdrag. De har istället fler uppdrag än styrelseledamöter 

som inte deltagit i en företagsskandal. Resultaten indikerar att det i Sverige inte existerar någon 

informell kontrollmekanism som upprätthåller normer och disciplinerar styrelseledamöter. 

Teorin om stigmatisering tillsammans med resursberoendeteorin förklarar varför styrelsens 

ledamöter sitter säkert och att det istället är andra individer som får lämna sitt uppdrag.  
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Abstract	
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Title: Scandalous directors - Should they stay or should they go?	

	

Background: Corporate scandals are a constant issue in today’s society, but it is still a 

relatively untouched subject. Studies on the matter have shown that the owner and the CEO 

often are blamed. But what happens to the board of directors, who are responsible for the 

governance and conduct of the company? Do they get to keep their jobs, are they fired or do 

they leave voluntarily in order to protect their own reputation? 

	

Purpose:	The purpose of this study is to examine if directors associated with corporate scandals 

lose their board seats and to explain why	

	

Method: The study is based on a deductive research approach and has its theoretical base in 

agency theory, institutional theory, stigmatization theory and resource dependence theory. 

These are used in order to explain all of the different factors that affect the turnover of directors 

associated with a corporate scandal. A quantitative method has been used by collecting data 

concerning directors on the Swedish stock market.  

	

Conclusions: The result of the study shows that directors associated with a corporate scandal 

does not lose their board seats. Instead they have a higher number of directorships. These results 

indicate that there is no informal governance mechanism in Sweden that works to uphold norms 

and discipline directors. Stigmatization theory along with resource dependence theory explains 

why the board of directors are untouched by the scandal and why it is other individuals that is 

forced to leave. 
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Förklaring av begrepp	

Styrelseledamotsavgång: innebär att en styrelseledamot lämnar sitt styrelseuppdrag, oavsett 

om ledamoten tvingas bort, avgår frivilligt eller tar ut sin pension	

Associerad styrelseledamot: styrelseledamot som varit med om en företagsskandal 

Skandalledamot: uppdrag som en associerad styrelseledamot innehar i skandalstyrelsen 

Smittad ledamot: uppdrag som en associerad styrelseledamot innehar i styrelser som inte är 

den skandaldrabbade 

Skandalledamot eller smittad ledamot: uppdrag som en associerad styrelseledamot innehar i 

skandalstyrelsen eller i andra styrelser
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Kapitel 1. Inledning 
Det inledande kapitlet ger läsaren en bakgrund till vad fenomenet företagsskandaler innebär och 

hur det inverkar på intressenternas förtroende för bolaget. I problemdiskussionen förklaras 

styrelseledamöternas roll och ansvar i bolagsstyrningen och tidigare forskning om 

företagsskandaler presenteras kortfattat. Det konstateras att mycket lite är känt om och varför 

styrelseledamöter som associeras med en företagsskandal omsätts. Med bakgrund av detta 

formuleras uppsatsens syfte och slutligen presenteras dispositionen för studien.	

	

1.1 Bakgrund 
“Corporate scandals can be defined as widely publicized incidents involving allegations of 

managerial wrongdoing, disgrace, or moral outrage on the part of one or more members of a 

company” (Bonini & Boraschi, 2010 s. 242)	

	

Företagsskandaler är ett ständigt återkommande fenomen, som främst kan förknippas med 

amerikanska företagsnamn såsom Enron och Worldcom, där företagsledare medvetet lurat och 

bedragit aktieägare och andra intressenter för att på så vis gagna sig själva. Dessa händelser ledde 

till förändringar i hur bolagsstyrning och redovisning får bedrivas i USA genom Sarbanes-Oxsley-

akten, SOX (Franzel, 2014; Power, 2007). Företagsskandaler är inte bara ett amerikanskt fenomen 

utan de förekommer även i Sverige (Rossander, 2007). Skandia är ett namn som är väl förknippat 

med skandal i Sverige, men även andra namn som ABB, Bofors, Eniro och SCA kan läggas till 

denna samling (Isacson & Cervenka, 2014; Pettersson, 2014; Rossander, 2007). Dessa svenska 

skandaler, i kombination med vad som har hänt i USA genom instiftandet av SOX, har lett fram 

till vad idag är känt som den svenska koden för bolagsstyrning (Jonnergård & Larsson, 2007), vars 

syfte är att förbättra bolagsstyrningen för de svenska börsnoterade bolagen och att skydda dess 

intressenter (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). Föregångaren till den svenska 

bolagskoden och Sarbanes-Oxsley-akten var den så kallade Cadbury Rapporten som var ett direkt 

resultat av företagsskandaler i Storbritannien under 1990-talet (Jonnergård & Larsson, 2007; 

Power, 2007).	

	

Myndigheter och andra normgivare är inte de enda som reagerar till följd av en företagsskandal, 

utan även de intressenter som är förknippade med bolaget som till exempel aktieägare, leverantörer 
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och anställda (Bonini & Boraschi, 2010; Marcus & Goodman, 1991; Sims, 2009). Bolagen är 

beroende av dessa intressenter för att kunna få tag i resurser som behövs för att överleva och bedriva 

företaget på ett effektivt sätt. Det är därför av yttersta vikt att framstå som legitim i dessa 

intressenters ögon för att kunna bedriva sin verksamhet och förvärva de resurser som är 

nödvändiga. Legitimitet grundar sig i att företaget följer och upprätthåller de normer och informella 

regler som finns för att på så vis berättiga sig en del i samhället. När det dock framkommer att ett 

företag har brutit mot dessa regler, genom till exempel en företagsskandal, så kräver omgivningen 

och samhället att företaget gör rätt för sig och åtgärdar den skada som skett för att återfå sin 

legitimitet och på så vis erhålla de resurser som företaget behöver. (Pfeffer & Salancik, 1978) 	

	

Ett sätt att reparera sin legitimitet på är att åtgärda den normbrytande aktiviteten genom att bestraffa 

den eller de individer som är skyldiga (Fama, 1980; Pfeffer & Salancik, 1978; Suchman, 1995). 

Det är dock inte alltid helt självklart vem som är den ansvariga i sammanhanget på grund av dessa 

omständigheters komplexitet (Marcel & Cowen, 2014). I de flesta fall blir någon individ inom 

bolagets ledning märkt som skyldig, vilket även går under benämningen stigmatisering (Goffman, 

1990; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008). Forskning pekar på att VD:n oftast är den som 

får gå efter en företagsskandal för att bolaget ska visa på någon form av åtgärd för att upprätthålla 

sin legitimitet, eftersom han eller hon anses vara företagets huvudsakliga ledare och ansikte utåt 

(Arthaud-Day, Certo, Dalton & Dalton, 2006; Ertugrul & Krishnan, 2011; Finkelstein, Hambrick 

& Cannella, 2009). En person som också tenderar att hamna i fokus vid företagsskandaler är 

aktieägaren. Jansson (2013) förklarar hur media tenderar att skylla företagsskandaler på företagets 

storägare. En riktig ägare antas bidra med ansvar, långsiktighet samt kontrollera att företagets 

styrelse och ledning gör sitt arbete på ett korrekt sätt. Vid en företagsskandal så ifrågasätter media 

därför storägarens riktighet eller skyller på avsaknaden av en riktig storägare om en sådan inte 

finns. (Jansson, 2013)	

	

Det är alltså VD och företagets ägare som oftast står i fokus vid företagsskandaler. Lite är dock 

känt om vad som händer med styrelseledamöterna, som anses bära det yttersta ansvaret för hur 

bolaget ska bedrivas och skötas. Aktiebolagslagen fastslår att styrelsen är ansvarig för bolagets 

organisation och förvaltning av företagets angelägenheter (SFS 2005:551). Styrelsen arbetar också 

på uppdrag av ägarna med att kontrollera så företagets ledning arbetar i ägarnas intresse. Detta 

uppdrag grundar sig i agentproblemet som uppstår eftersom risktagarna är separerade från 

företagsledningen (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Idag bedrivs 
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majoriteten av större företag på detta sätt genom att ägarna skjuter till kapital medan ledningen 

sköter den dagliga driften. Det är effektivt eftersom ägarna kan anlita mer kvalificerade personer 

för att styra företaget och på så vis få högre avkastning på sitt kapital. Agentproblemet uppstår 

eftersom människan är självisk och arbetar utifrån sitt egenintresse. (Fama, 1980; Jensen & 

Meckling, 1976) För exempelvis en VD består egenintresset i att fortsätta sin karriär och få ett gott 

rykte genom att göra företaget stort och välkänt, även om det leder till att företaget inte fungerar 

väl, medan aktieägare vill få en större förmögenhet. För att sammanföra ledningens mål med 

ägarnas så belönas ledningen med höga ersättningar och granskas av styrelsen (Fama, 1980; Fama 

& Jensen, 1983).	

	

Styrelsen är alltså de som ska se till att företagsskandaler inte sker. Företagsskandaler är dock ett 

fenomen som ständigt är aktuellt och vi läser dagligen i media om barnarbetare i utvecklingsländer, 

felaktig bokföring, höga bonusar och privata flygresor på företagets och aktieägarnas bekostnad 

(Isacson & Cervenka, 2014; Rossander, 2007). Dessa händelser har, som nämnts ovan, lett till 

hårdare lagstiftning, mer regleringar och konsekvenser för ägare och verkställande direktör medan 

ytterst lite är känt om vad som händer med styrelsens ledamöter i efterverkningarna av 

företagsskandaler.	

	

1.2 Problemdiskussion 
En företagsskandal är en aktivt utförd händelse med syfte att lura företagets intressenter (Bonini & 

Boraschi, 2010; Marcel & Cowen, 2014) och det bryter mot vad som anses vara allmänt accepterad 

bolagsstyrning (Jory, Ngo, Wang, & Saha, 2015). Det är ofta ett resultat av girighet och korruption 

som möjliggörs av organisatoriska brister och förbiseenden (Marcus & Goodman, 1991). En 

företagsskandal går inte bara emot det som anses etiskt och normativt riktigt enligt omgivningen. 

Det bryter även mot lagar och regleringar (Marcel & Cowen, 2014). Ofta leder dessa förbrytelser 

till straff i form av böter eller skadestånd men även till andra konsekvenser i form av skadat rykte 

och förlorad legitimitet (Marcus & Goodman, 1991; Sims, 2009). Legitimitet är av yttersta vikt 

eftersom det gör det möjligt för bolaget att utöva sin verksamhet och förvärva nödvändiga resurser 

av utomstående parter i dess omgivning (Pfeffer & Salancik, 1978). Organisationer interagerar 

ogärna med aktörer som har ett ifrågasatt rykte då det kan sätta deras egna anseende och 

ekonomiska intressen på spel. För att återfå den förlorade legitimiteten och visa på att man lever i 

enlighet med de regler och normer som finns behöver bolaget i händelse av en företagsskandal 

därför visa resursgivare att någon form av åtgärd har vidtagits. (Pfeffer & Salancik, 1978; 
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Suchman, 1995) En företagsskandal signalerar att bolagets kontrollmekanismer har misslyckats, 

vilket anses vara styrelsens ansvar (Cowen & Marcel, 2011) och en förändring inom dessa led är 

därför en av de lösningar som ligger nära till hands för att återfå förlorad legitimitet (Pfeffer & 

Salancik, 1978; Suchman, 1995).	

	

VD innehar den högsta befattningen inom bolagets ledning, är ansiktet utåt (Boivie, Graffin & 

Pollock, 2012; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008) och är den som sköter den löpande 

förvaltningen av företaget (SFS 2005:551). Dessa faktorer bidrar därför till att VD:n är den som 

löper störst risk att ersättas om bolaget går dåligt (Ertugrul & Krishnan, 2011; Finkelstein, 

Hambrick & Cannella, 2009) och tidigare forskning har därför fokuserat på VD i samband med 

uppmärksammade händelser och företagsskandaler (Arthaud-Day et al, 2006 ; Ertugrul & 

Krishnan, 2011). Andra som också tenderar att skuldbeläggas är ägarna. Jansson (2013) har med 

sin forskning, som utförts i Sverige, visat att media beskyller riktigheten hos storägaren, eller 

avsaknaden av en riktig storägare, vid en företagsskandal. En riktig storägare ska nämligen bidra 

med ansvar, långsiktighet och legitimitet. Vid en företagsskandal så har därför storägaren 

misslyckats med detta och om en sådan inte finns så är det just denna avsaknad som är orsaken 

bakom den negativa händelsen. (Jansson, 2013)	

	

Lite är dock känt om vad som händer med styrelsens ledamöter i samband med en företagsskandal. 

Styrelsen som enligt svensk lag är det ytterst ansvariga organet i bolaget och som ska ha kontroll 

över den ekonomiska situationen, se till så att bokföringen sköts och förvalta företagets 

angelägenheter (SFS 2005:551). I styrelsens arbetsuppgifter ingår bland annat att sätta en 

övergripande strategi, tillsätta och utvärdera VD samt att se till så att det utförs tillfredsställande 

kontroller (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). Zahra och Pearce (1989) nämner att 

styrelsen har tre huvudsakliga funktioner i ett företag: att kontrollera ledningen, att bidra med 

vägledning och strategiska beslut samt att tillföra resurser och kunskap genom sitt nätverk.	

	

Trots att styrelsens ledamöter är de som är ytterst ansvariga för bolaget så finns det få studier som 

undersökt hur dessa sanktioneras i händelse av en företagsskandal. Den tidigare forskning som 

utförts på området har fokuserat på “financial restatements”, det vill säga en rättelse av finansiella 

rapporter som publiceras offentligt. En rättelse krävs på grund av att olagliga redovisningsmetoder 

använts eller att felaktiga fakta har redovisats (U.S General Accounting Office, 2006). Arthaud-

Day et al (2006) nämner att en rättelse av finansiella rapporter ofta innebär att företagets ledning 
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avsiktligt manipulerat rapporter för företagets eller individens vinning. En rättelse av finansiella 

rapporter kan jämföras med en företagsskandal på det sätt att det vilseleder företagets intressenter. 

Företagsskandal är dock ett mycket bredare begrepp än en rättelse eftersom företagsskandal 

omfattar till exempel barnarbete, bokföringsbrott, höga pensionsutbetalningar, kartellbildningar 

och miljöutsläpp (Bonini & Boraschi, 2010; Rossander, 2007; Sims, 2009).	

	

Resultaten av forskning om rättelse av finansiella rapporter visar att VD och ekonomichef får lämna 

sina positioner i högre utsträckning jämfört med personer på samma positioner i ett företag som 

inte gjort en rättelse (Arthaud-Day et al, 2006). Srinivasan (2005) och Arthaud-Day et al (2006) 

har visat att styrelseledamöter på samma sätt straffas genom att de får lämna sina positioner i 

företaget. Forskning har visat att det framförallt är ledamöter som sitter med i revisionskommittéer 

som får lämna, eftersom de anses mer skyldiga till en rättelse då deras uppgift är att granska 

rapporterna. Oberoende ledamöter, det vill säga ledamöter som inte är anställda, aktieägare, kunder 

eller leverantörer, får också lämna i högre omfattning. (Srinivasan, 2005) På samma sätt har Cowen 

och Marcel (2011) och Srinivasan (2005) visat att omsättningen av styrelseledamöter är högre efter 

tre år i de bolag som genomfört en rättelse. Styrelseledamöter får alltså i första hand lämna sitt 

uppdrag i det bolag som genomfört en rättning men forskarna visar också på att styrelseledamöter 

får lämna styrelseuppdrag i andra företag, om än inte i samma utsträckning som i det rättande 

företaget (Cowen & Marcel, 2011; Srinivasan, 2005).	

	

Istället för rättelse av finansiella rapporter har Fich och Shivdasani (2007) studerat företag som 

blivit stämda för finansiella bedrägerier. De hittar ingen onormalt hög omsättning av 

styrelseledamöter i det stämda företaget men finner däremot att ledamöterna i stor omfattning 

förlorar sina styrelseuppdrag i andra bolagsstyrelser, framförallt om de är oberoende till företaget 

eller om de sitter med i revisionskommittén. Agrawal, Jaffe och Karpoff (1999) finner dock inte 

några signifikanta resultat överhuvudtaget för att styrelseledamöter omsätts i högre grad efter ett 

misstänkt eller konstaterat bedrägeri. Helland (2006) visar att en styrelseledamot, vars företag har 

anklagats för bedrägligt beteende, istället får fler uppdrag eftersom den erfarenhet som ledamoten 

har är värdefull. 	

	

Forskning har i huvudsak fokuserat på att styrelseledamöter blir avskedade men Boivie, Graffin 

och Pollock (2012) ifrågasätter det antagandet och visar istället att styrelseledamöter frivilligt 

lämnar sina uppdrag för att inte bli förknippade med ett skambefläckat företag. De utgår från “self-
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determination theory” som är en motivationsteori där inre och yttre motivationsfaktorer visar varför 

individer väljer att sitta med i företagsstyrelser. Faktorer som prestige, inflytande och identifiering 

med rollen som ledamot motiverar ledamöter att stanna i en styrelse medan faktorer som bidrar till 

att ledamöterna lämnar är tidsåtgången och det faktum att ledamöter ofta har flera andra 

styrelseuppdrag. De fokuserar dock bara på det företag där den negativa händelsen sker och 

fokuserar inte så mycket på vad som händer med ledamöternas andra uppdrag. (Boivie, Graffin & 

Pollock, 2012) Detta är förståeligt eftersom avhopp från andra uppdrag är svårt att benämna som 

frivilliga eftersom dessa inte borde utgöra ett hot för ledamotens prestige och rykte. Avhopp 

härifrån borde därför antas vara ett avsked och en sanktion av utomstående mot ledamoten.	

	

Styrelseledamöters avsked, uppsägning eller ytterligare anställning, efter en rättelse av finansiella 

rapporter eller efter en stämning mot företaget, visar på att det uppstår konsekvenser för 

styrelseledamöter efter en uppmärksammad händelse. Forskarna är dock inte överens om vad som 

händer en styrelseledamot i samband med uppmärksammade företeelser. Oenigheten i frågan beror 

dock på att tidigare studier har fokuserat på olika typer av företagsskandaler och diskrepansen visar 

på att ämnet behöver undersökas ytterligare. (Arthaud-Day et al, 2006; Boivie, Graffin & Pollock, 

2012; Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 2007; Srinivasan, 2005) För att ge svar på om 

styrelseledamöter omsätts i samband med en företagsskandal krävs därför mer forskning där olika 

typer av uppmärksammade händelser studeras under det mer samlade begreppet företagsskandal. 

	

De olika resultaten från tidigare forskning kan bero på vilken typ av skandal som undersökts, men 

de kan också bero på att det finns olika faktorer som påverkar hur en styrelseledamot bedöms i 

efterdyningarna av en företagsskandal. Cowen och Marcel (2011) har använt sig av tidigare 

forskning för att undersöka varför styrelser handlar olika i förhållande till en kollega med äventyrat 

rykte i samband med en rättelse av finansiella rapporter. De förklarar varför vissa styrelseledamöter 

får gå i större utsträckning än andra med hjälp av resursberoendeteorin och de menar att en 

styrelseledamots öde bestäms av företagets beroende till omgivningen. Resursberoendeteorin ser 

företaget som i behov av resurser och menar att styrelsens huvudsakliga uppgift är att tillföra 

erfarenhet, legitimitet samt upprätthålla goda kontakter för att säkerställa tillförseln av resurser 

(Lynall, Golden & Hillman, 2003; Pfeffer & Salancik, 1978). En styrelseledamot vars rykte är 

äventyrat leder till legitimitetsproblem och hindrar tillförseln av resurser i och med att nätverket 

inte vill bli förknippat med ledamoten och därmed inte heller företaget i fråga (Suchman, 1995). I 
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vilken grad som styrelseledamoten påverkar företagets resurstillförsel bestämmer alltså om den får 

sitta kvar eller inte (Cowen & Marcel, 2011).	

	

Cowen och Marcel (2011) förklarar distanseringen från intressenter ytterligare med hjälp av teorin 

om stigmatisering som menar på att individer som associeras med en negativ händelse blir märkta 

och därmed lider förlust i anseende. Denna typ av märkning kan sedan sprida sig vidare till andra 

individer eller bolag som förknippas med individen i fråga, vilket kan leda till risk för legitimitets- 

och trovärdighetsförlust, och bolaget behöver då avlägsna sig ifrån dessa individer för att på så vis 

upprätthålla sin legitimitet (Goffman, 1990). En styrelseledamots framtid avgörs alltså av hur 

utomstående intressenter upplever att företagets resurstillförsel och legitimitet skadas enligt Cowen 

och Marcel (2011).	

	

Stigmatisering behandlas även i annan forskning. Wiesenfeld, Wurthmann och Hambrick (2008) 

talar om hur det organisatoriska ledarskapet, alltså företagsledare och styrelseledamöter, i större 

grad utsätts för stigmatisering än andra anställda i företaget. VD:n, som ses som den yttersta 

symbolen för företaget, står ofta i centrum och får därmed all ära när det går bra men får även stå 

till svars när det går dåligt i större utsträckning än styrelsen. Dessa personer kan dock skydda sig 

genom att inneha ett stort socialt kapital, i form av prestige, status och ett välutformat kontaktnät, 

för att på så vis utöva inflytande för att mildra de negativa effekterna av märkning. (Wiesenfeld, 

Wurthmann & Hambrick, 2008) Cowen och Marcel (2011) kommer också fram till att det sociala 

kapitalet spelar roll när det kommer till att mildra effekterna av stigmatisering och utomstående 

kritik. De tittar istället på styrelsens samlades sociala kapital istället för den enskilde individen. De 

visar på ett samband där styrelser med lågt eller högt totalt socialt kapital omsätts i lägre grad än 

de styrelser som ligger på en medelnivå. Cowen och Marcel (2011) menar att de styrelser som 

intressenter känner lågt förtroende för från början inte påverkas så mycket av kritik. De som har ett 

starkt cementerat förtroende behöver utstå mycket kritik för att bli stigmatiserade medan de som 

ligger på en medelnivå lättare påverkas och ifrågasätts.	

	

Marcel och Cowen (2014) utforskar anledningen bakom styrelseavhopp ytterligare i en annan 

artikel och menar att tidigare forskning har pekat på två olika typer av mekanismer som förklarar 

varför ledamöter lämnar i samband med negativa händelser som till exempel finansiellt bedrägeri. 

Dessa mekanismer benämns som “jump ship” eller “clean house”. Den förstnämnda grundar sig i 

stigmatisering och menar på att de enskilda individerna lämnar självmant för att inte vill bli 
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förknippade med en skandal. Den andra bygger på resursberoendeteorin och säger att en 

styrelseledamot tvingas bort eftersom företaget vill reparera sin legitimitet och säkra sin tillgång 

till resurser. Marcel och Cowen (2014) finner att förklaringen bakom styrelseavhopp i huvudsak 

ligger i att organisationer vill stärka sin legitimitet genom att ta in mer ansedda ledamöter och 

därmed utöka sitt samlade kapital. Detta pekar återigen på att styrelseledamotsomsättning i 

samband med negativa händelser beror på vilka som sitter i styrelsen och hur dessa uppfattas av 

omgivningen. Individuella faktorer som humankapital och inte minst socialt kapital spelar en 

avgörande roll.	

	

Ett socialt kapital kan alltså både hjälpa och stjälpa en styrelse från att bli stigmatiserade beroende 

på dess utformning och storlek. En viktig del är den egna individens sociala kapital som framförallt 

utgörs av ens nätverk. Dessa nätverk skapas ofta genom att man sitter med i flera olika styrelser, 

så kallat interlocking, och därmed bygger relationer som underlättar och leder till positiva effekter 

som informations- och kunskapsspridning mellan företagen (Shropshire, 2010). Kang (2008) har 

dock visat på att interlocking även kan leda till att negativa effekter sprids mellan företagen. De 

kan till exempel bli smittade av andra bolag som har begått finansiella bedrägerier genom dessa 

individer, vilket leder till ett försämrat rykte som resultat. Detta skulle förklara varför företag som 

inte direkt påverkas av skandalen också tvingas distansera sig från den märkta personen (Pozner, 

2008).	

	

I ett litet land som Sverige anses sociala nätverk extra viktigt eftersom Sinani, Stafsudd, Thomsen, 

Edling och Randøy (2008) visar att de skandinaviska länderna kan kategoriseras som ett “small 

world”. I dessa små världar med täta nätverk är informella bolagsstyrningsmekanismer som 

informationsspridning, rykte, tillit och ärlighet viktiga (Coffee, 2001; Collin, 1998; Sinani et al, 

2008). Dessa täta nätverk bidrar till att information och rykten sprids snabbare. De gör det även 

lättare för aktörer inom nätverket att disciplinera varandra. Stafsudd (2009) menar att dessa täta 

nätverk i kombination med ärlighet, vilket karaktäriserar Sverige, formar en extra stark informell 

bolagsstyrningsmekanism som ser till att normer och regler upprätthålls och att de som avviker 

sanktioneras. Hon argumenterar för att detta kan fungera som ett komplement till formella 

mekanismer såsom lagar och hjälpa till att skydda investerare vilket bidrar till Sveriges 

välfungerande aktiemarknad. Det har dock inte empiriskt visats på att denna informella 

bolagsmekanism faktiskt existerar.	
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Ovanstående diskussion visar att det förekommer konsekvenser för olika individer efter en 

uppmärksammad, negativ händelse. Den forskning som har utförts tidigare har fokuserat på olika 

uppmärksammade händelser som rättelse av finansiella rapporter eller en stämning mot företaget 

(Arthaud-Day et al, 2006; Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 2007; Srinivasan, 2005). 

Studier har också fokuserat på olika faktorer som kan antas påverka en styrelseledamots framtid i 

sviterna av det negativa som inträffat (Cowen & Marcel, 2011; Marcel & Cowen, 2014). Det finns 

dock inget gemensamt svar på om en styrelseledamot omsätts eller inte efter en negativ händelse. 	

	

En del av tidigare forskning pekar på att en styrelseledamot riskerar att avsättas både i det 

uppmärksammade företaget och i andra uppdrag efter en negativ händelse (Cowen & Marcel, 2011; 

Srinivasan, 2005). Å andra sidan finns det studier som visar att ledamöterna får lämna sin position 

i det uppmärksammade företaget men inte i andra uppdrag (Arthaud-Day et al, 2006). Samtidigt 

visar en annan studie att en ledamot får sitta kvar i den uppmärksammade styrelsen och lämna 

andra uppdrag (Fich & Shivdasani, 2007) medan en tredje studie visar att ingen tvingas lämna utan 

att ledamöterna frivilligt avgår (Boivie, Graffin & Pollock, 2012). Vidare visar resultaten från 

tidigare forskning på att vissa gemensamma faktorer som stigmatisering, legitimitet och socialt 

kapital är viktiga men inte heller där tycks det finnas en tydlig uppfattning om orsaken till att en 

styrelseledamot eventuellt tvingas lämna sin position (Cowen & Marcel, 2011; Goffman, 1990; 

Marcel & Cowen, 2014; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008). 	

	

Beroende på en styrelseledamots förmåga och uppdrag att bidra med resurser så påverkas beslutet 

för avsked (Cowen & Marcel, 2011). Även en styrelseledamots sociala kapital verkar ha en 

betydande roll för vem eller vilka som får fortsatt förtroende (Marcel & Cowen, 2014; Wiesenfeld, 

Wurthmann & Hambrick, 2008). Framförallt råder det oklarheter om informella 

kontrollmekanismer i täta nätverk skyddar styrelseledamöter eller istället bidrar till att dessa 

straffas i högre grad. Denna diskussion blir väldigt aktuell i ett land som Sverige, där det antas 

finnas en informell kontrollmekanism i form av “small world” nätverk, som ska se till att normer 

och regler efterföljs och att avvikelser bestraffas. (Stafsudd, 2009) Sammanfattningsvis så kan vi 

konstatera att lite är känt om huruvida det ytterst ansvariga organet för företaget straffas efter en 

företagsskandal.	

	

Denna studie ämnar till bakgrund av detta undersöka om styrelseledamöter omsätts i samband med 

en företagsskandal. Fokus kommer att ligga på företagsskandaler som uppmärksammats i media 
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och som ifrågasatts av samhället i stort. Ledamöterna kommer att granskas både i skandalföretaget 

och i andra uppdrag. Genom att dela upp dessa uppdrag i skandaluppdrag och smittade uppdrag, 

som är benämningen på deras övriga styrelseuppdrag, samt testa dem tillsammans kan vi studera 

om dessa omsätts i högre grad än övriga styrelseledamöter. Studien kommer även att undersöka 

hur olika faktorer som socialt nätverk, bolagets storlek, ägarstruktur och andra ledamots- och 

företagsvariabler kan påverka utfallet för styrelseledamöter som associeras med en skandal. Detta 

ska bidra till en förståelse för om styrelseledamöter som associeras med företagsskandaler får 

lämna sin position i skandalföretaget, om de får lämna sina andra uppdrag samt om de stigmatiseras 

av samhället på längre sikt.	

	

Uppsatsen ämnar i nästa steg förklara vilka faktorer som ligger till grund för bedömningen av en 

styrelseledamots fortsatta arbete i den egna, och i andra, styrelser. Den forskning som tidigare har 

fokuserat på teorier om “small worlds” och resursberoende behöver utvecklas för att undersöka 

ytterligare om faktorer som socialt kapital, humankapital och informella kontrollmekanismer 

hjälper eller stjälper en styrelseledamot efter en företagsskandal. Studien kommer att bedrivas inom 

den svenska kontexten eftersom Sverige kategoriseras som ett “small world” och antas ha starka, 

koncentrerade nätverk. Genom att utföra studien i denna kontext så kan vi visa på om nätverkets 

informella kontrollmekanismer bidrar till eller motverkar att en styrelseledamot straffas, samtidigt 

som vi kan bekräfta eller invända mot antagandet om att det i “small worlds” existerar informella 

kontrollmekanismer som skyddar företagets intressenter.	

 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera om styrelseledamöter som associeras med en 

företagsskandal omsätts samt förklara varför	

	

1.4 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning	

Det inledande kapitlet ger läsaren en bakgrund till vad fenomenet företagsskandaler innebär och 

det konstateras att lite är känt om hur styrelsens ledamöter påverkas av en företagsskandal. Detta 

utvecklas sedan i problemdiskussionen och leder fram till studiens syfte. 	
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Kapitel 2 - Metod	

Studiens andra kapitel beskriver de metodologiska ställningstaganden som bidrar till att realisera 

uppsatsens syfte. Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studiens utförande beskrivs 

tillsammans med de teorier som valts. Därefter följer en redogörelse för studiens forskningsansats.	

	

Kapitel 3 - Bolagsstyrning i Sverige och Företagsskandaler	

I kapitel tre får läsaren en fördjupad kunskap om svensk bolagsstyrning och styrelsens roll i 

börsnoterade företag förklaras mer ingående. Fenomenet företagsskandaler diskuteras och 

utvecklas kortfattat.	

	

Kapitel 4 - Teoretisk referensram	

I studiens fjärde kapitel presenteras först tidigare forskning som har utförts på området. Därefter 

presenteras de teorier som fungerar som en teoretisk referensram för studien. Huvuddelen av 

kapitlet består av de hypoteser som studien bygger på. Avsnittet inleds med två huvudhypoteser 

som sedan följs av ytterligare hypoteser med modererande samband för skandalassocierade 

ledamöter. 	

	

Kapitel 5 - Empirisk Metod	

I kapitel fem förklarar författarna varför en longitudinell undersökningsdesign i kombination med 

en tvärsnittsdesign är lämplig för studiens genomförande. Vidare presenteras urvalet och 

datainsamlingen. Studiens samtliga variabler operationaliseras och sist presenteras en 

bortfallsanalys.	

	

Kapitel 6 - Analys	

Först presenteras deskriptiv data för studiens variabler i kapitel sex. När en djupare förståelse för 

hur datan ser ut så testas hypoteserna med hjälp av korrelationsanalyser tillsammans med linjära 

och logistiska regressionsanalyser och presenteras i olika tabeller. Resultaten diskuteras och 

analyseras i kapitlets senare avsnitt. 

	

Kapitel 7 - Slutsatser	

I det avslutande kapitlet presenteras slutsatserna och teoretiska samt praktiska implikationer 

diskuteras. Förslag ges till sist på vidare forskning inom området företagsskandaler och 

styrelseledamotsomsättning.	
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Kapitel 2. Metod 
Uppsatsens andra kapitel beskriver de metodologiska ställningstaganden som bidrar till att 

realisera uppsatsens syfte. Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studiens utförande 

beskrivs genom att redogöra kort för de teorier som valts. Dessa är agentteorin, institutionell teori, 

teorin om stigmatisering och resursberoendeteorin. Därefter följer en förklaring till varför en 

deduktiv forskningsansats är lämplig för studiens genomförande.	

	

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Syftet med uppsatsen är att studera om styrelseledamöter som associeras med en företagsskandal 

omsätts samt förklara varför. För att svara på detta så används befintlig teori och tidigare forskning 

inom bolagsstyrning, företagsskandaler och nätverk. Teorierna ligger sedan till grund för att skapa 

hypoteser som realiserar syftet. Med hjälp av studiens resultat kan vi sedan uttala oss om vilken 

teori som bäst förklarar omsättningen av styrelseledamöter som associeras med företagsskandaler. 

De grundläggande teorierna som uppsatsen utgår ifrån är agentteorin, den institutionella teorin, 

teorin om stigmatisering samt resursberoendeteorin.	

	

Agentteorin förklarar styrelsens uppgift i bolagsstyrningen som ett kontrollorgan vars uppgift är 

att övervaka ledningens arbete och sammanföra ägarnas intressen med företagets verksamhet 

(Fama, 1980). Agentteorin bidrar med förståelse för varför en styrelseledamot sanktioneras efter 

en företagsskandal och av vem. En företagsskandal ses som ett misslyckande av företagets 

intressenter, media och samhället i stort. Det betyder också att styrelsen har brutit sitt kontrakt och 

eftersom styrelsen arbetar på uppdrag av företagets ägare så är en rimlig förklaring att styrelsen 

blir straffade och ersatta av ägarna när de inte fullgör sitt uppdrag. (Fama, 1980)	

	

På samma sätt som agentteorin så bidrar den institutionella teorin med förståelse om varför det blir 

konsekvenser av ett felaktigt beteende. Teorin förklarar också varför en skandal ses som något 

negativt. Den institutionella teorin förklarar samhällets uppbyggnad med hjälp av institutioner som 

ska bidra med att förenkla människors vardag. Teorin visar att det finns gemensamma normer och 

handlingsmönster som är allmänt accepterade och som följs utan vidare eftertanke. Individer och 

organisationer håller sig till dessa för att på så viss uppfattas som legitima, vilket är nödvändigt för 

att få verka och existera i samhället. Först när någon bryter mot mönstret uppmärksammas 

händelsen och ett tydligt exempel på ett brott mot den institutionaliserade synen av bra 
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bolagsstyrning och ett korrekt företagande är en skandal. Det innebär att företaget har förverkat sin 

legitimitet och måste vidta åtgärder för att återigen anses legitima i samhällets ögon. Ett av de 

vanligaste sätten man kan åstadkomma detta på är genom att distansera sig från det dåliga 

inflytandet, vilket oftast görs genom att ersätta företagsledare eller styrelseledamöter, för att på så 

sätt visa på åtgärd och förbättring. (Lynall, Golden & Hillman, 2003; Suchman, 1995; Scott, 2001)	

	

Agentteorin och den institutionella teorin förklarar varför styrelsen bör avskedas efter en 

företagsskandal. De båda teorierna misslyckas dock med att förklara just varför vissa 

styrelseledamöter sanktioneras värre än andra. Forskning har visat på att ledamöter i olika grad 

tappar sin plats i den skandaldrabbade styrelsen och att de även avgår i andra uppdrag (Arthaud-

Day et al, 2006; Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 2007; Srinivasan, 2005). Det finns 

även studier som visar att man inte avgår från några uppdrag alls (Agrawal, Jaffe & Karpoff, 1999; 

Helland, 2006). Resultaten visar på olika sanktioner för styrelseledamöter och varken agentteorin 

eller den institutionella teorin kan användas för att förklara hur det kommer sig. Företagsskandaler 

är ofta komplexa händelser med varierande utfall vilket gör att det inte går att förklara fullt ut med 

en rationell teori som agentteorin (Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008). Det krävs därför 

att man implementerar ytterligare teoretiska synsätt för att på så vis få en bättre förståelse för varför 

vissa styrelser och ledamöter påverkas i högre grad än andra i samband med en företagsskandal 

(Pozner, 2008). Till detta används resursberoendeteorin och teorin om stigmatisering.	

	

Resursberoendeteorin tar legitimitetsbegreppet ett steg vidare och kan på ett bättre sätt förklara 

variationen i varför styrelseledamöter eventuellt omsätts olika efter en företagsskandal. Teorin 

utgår från att ett företag är beroende av resurser från dess intressenter. Det handlar till exempel om 

material från leverantörer för att kunna tillverka produkter, lån från banken för att utveckla 

verksamheten men också kunskap från styrelsens ledamöter för att på bästa sätt driva företaget. 

Den viktigaste resursen som påverkar företagets tillgång till övriga resurser är legitimitet. (Pfeffer 

& Salancik, 1978) Arthaud-Day et al (2006), Cowen och Marcel (2011) och Marcel och Cowen 

(2014) visar i sina forskningsstudier hur styrelseledamöter har drabbats efter en rättelse av 

finansiella rapporter. De använder sig av resursberoendeteorin för att förklara att olika faktorer som 

deltagande i olika kommittéer, humankapital och socialt kapital samt företagets omgivning bidrar 

till att en ledamot sanktioneras i olika grad. Dessa, och liknande faktorer kommer i denna uppsats 

ligga till grund för att generera hypoteser och bidra med förklaringar till varför styrelseledamöter 

som associeras med företagsskandaler omsätts på olika sätt.	
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Omsättningen av en styrelseledamot som associeras med en företagsskandal förklaras också med 

hjälp av teorin om stigmatisering. Goffman (1990) förklarar det som att en individ har en opassande 

egenskap eller handlar på ett sätt som inte anses socialt accepterat. Individen blir märkt på grund 

av sitt felaktiga handlande och undviks för att ingen vill bli förknippad med det negativa som den 

stigmatiserade individen innebär (Goffman, 1990). En företagsskandal innebär ett brott mot 

samhällets normer och förlust i legitimitet för det drabbade bolaget. Denna typ av händelser leder 

ofta till att en eller flera individer utses till syndabock för att någon måste skuldbeläggas. 

(Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick 2008) Teorin om stigmatisering kommer användas eftersom 

den förklarar hur det går till när en styrelseledamot sanktioneras och varför det påverkar henne 

eller honom. Den utvecklar även orsakerna bakom varför en ledamot väljer att avgå frivilligt och 

hur det kan påverka övriga och framtida uppdrag. (Boivie, Graffin & Pollock, 2012; Pozner, 2008; 

Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008)	

	

Flertalet av tidigare studier på områden som berört uppmärksammade händelser har visat på att en 

styrelseledamots, eller hela styrelsens, fortsatta förtroende bestäms av nätverk, socialt kapital och 

humankapital (Cowen & Marcel, 2011; Kang, 2008; Marcel & Cowen, 2014; Wiesenfeld, 

Wurthmann & Hambrick, 2008). Dessa förklaringsvariabler är till hjälp för att förklara varför en 

styrelse avgår i samband med företagsskandal men också varför det eventuellt varierar i vilken grad 

en styrelse avgår. Forskning inom nätverk och interlocking ligger också till grund för teorin om 

”small worlds” och det antagande att informella kontrollmekanismer skyddar intressenter och 

disciplinerar exempelvis styrelseledamöter (Sinani et al, 2008). De täta nätverk som existerar i 

“small worlds” antas bidra till att ledande befattningshavare sköter sig och handlar i enlighet med 

korrekt bolagsstyrning eftersom de annars disciplineras av nätverket, genom till exempel 

omsättning och distansering. Sverige är karaktäriserat som ett “small world” med täta nätverk och 

har även ett affärsklimat som förespråkar ärlighet vilket har lett till antagandet om att Sverige har 

en extra stark informell kontrollmekanism som bidar till att skydda investerare. (Stafsudd, 2009) 

Denna mekanism har dock ej bekräftats existera empiriskt. Genom att utföra studien på svenska 

företagsskandaler så kan det bekräftas om denna informella kontrollmekanism verkligen existerar, 

eftersom det borde innebära att ledamöterna disciplineras genom att omsättas från sina 

styrelseuppdrag i händelse av en företagsskandal.	

	

Forskning som utförts kring företagsskandaler är begränsad. Sverige är ett av de få länder där 

forskning specifikt har behandlat ämnet företagsskandaler. Jansson (2013) visar hur media efter en 
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skandal skuldbelägger företagets storägare. En riktig ägare förväntas bidra med ansvar och 

långsiktighet samtidigt som den ska kontrollera att styrelsen och företagets ledning gör sitt arbete 

på ett korrekt sätt. Vid en företagsskandal så kritiserar media antingen ägarens riktighet om det 

finns en storägare, eller så kritiseras avsaknaden av en storägare. (Jansson, 2013) Jansson (2015) 

har även tittat på vilken roll som media spelar i stigmatiseringsprocessen av företagsskandalers 

elitaktörer i samband med skandalerna som berörde Skandia och ABB. Svensk forskning visar 

alltså att företagets ägare skuldbeläggs och hur media bidrar till att företagets elitaktörer 

stigmatiseras i olika grad medan studier om hur styrelsen sanktioneras efter en skandal i större 

skala saknas.	

	

Trots att forskning om styrelsens sanktionering är begränsad så finns det dock flertalet studier som 

behandlat mindre områden av det mer vida begreppet företagsskandal, till exempel bedrägerier och 

rättelse av finansiella rapporter. Baserat på att studier undersökt olika uppmärksammade händelser 

och olika faktorer så överensstämmer inte svaren med varandra på frågan om en styrelseledamot 

får sitta kvar på sin position efter en företagsskandal. (Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 

2007; Marcel & Cowen, 2014) Trots att resultaten skiljer sig åt så är de ändå användbara till 

hypotesframställningen i denna uppsats eftersom de på olika sätt kan bidra med förklarande 

faktorer till en styrelseledamots framtida anställning och ge svar på frågan om styrelseledamöter 

som associeras med en företagsskandal omsätts.	

	

Majoriteten av tidigare studier är utförda i en amerikansk kontext och visar resultat för framförallt 

externa styrelseledamöter, vilket innebär ledamöter som inte är anställda i företaget och som inte 

är intressenter (Arthaud-Day et al, 2006; Boivie, Graffin & Pollock, 2012; Cowen & Marcel, 2011; 

Marcel & Cowen, 2014; Srinivasan, 2005). Eftersom majoriteten av styrelseledamöterna i Sverige 

ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen så är tidigare forskning och dess 

resultat applicerbart i den svenska kontexten (Kollegiet för svenskt bolagsstyrning, 2015).	

 	

2.2 Forskningsansats 
Studien utgår alltså från befintliga teorier om bolagsstyrning för att fastställa styrelseledamöters 

uppgifter och ansvar i företaget, samt från tidigare forskning inom företagsskandaler och nätverk 

för att bidra till att besvara uppsatsens syfte. Teorierna ligger till grund för att skapa hypoteser som 

sedan kan testas och med hjälp av observationer kan hypoteserna accepteras eller förkastas. Detta 

stämmer överens med en deduktiv forskningsansats där befintlig teori härleder hypoteser som 
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ligger till grund för datainsamlingen (Bryman & Bell, 2005). Grundläggande teorier som 

agentteorin och resursberoendeteorin tillsammans med de mer moderna forskningsstudier som 

behandlat negativa händelser och styrelsens uppgifter skapar en bra bas för att sätta upp hypoteser 

som kan besvara studiens syfte. Tidigare studiers fokus har varit inriktat på en mindre typ av 

överträdelse, exempelvis en rättelse av finansiella rapporter. (Arthaud-Day et al, 2006; Cowen & 

Marcel, 2011; Marcel & Cowen, 2014; Srinivasan, 2005). 	

	

Motsatsen till deduktiv metod, den induktiva metoden, valdes bort. Den induktiva metoden börjar 

med observationer i verkligheten för att utifrån det skapa en teori som kan användas (Bryman & 

Bell, 2005). Eftersom syftet med denna uppsats är att studera om styrelseledamöter som associeras 

med en företagsskandal omsätts samt förklara varför, så innebär en induktiv metod att olika faktorer 

som kan ha ett samband till om styrelseledamöter som associeras med en företagsskandal skulle 

identifieras utan någon teoretisk förankring. Eftersom det sedan tidigare finns forskning inom 

liknande områden som har identifierat både teorier och faktorer som är applicerbara för denna 

studies syfte så är en deduktiv forskningsansats att föredra (Arthaud-Day et al, 2006; Cowen & 

Marcel, 2011; Marcel & Cowen, 2014; Srinivasan, 2005).	

	

2.3 Forskningsstrategi 
För att uppnå uppsatsens syfte så används en deduktiv forskningsansats. Detta för att ge ett 

generaliserbart och objektivt resultat som grundar sig i redan befintliga teorier. För att genomföra 

studien och uppfylla syftet så lämpar sig en kvantitativ forskningsmetod väl eftersom fokus ligger 

på analys av data i form av siffror och att resultaten är representativa för hela populationen. Detta 

ligger även i linje med den naturvetenskapliga modellen för att ta sig an ett problem genom att 

objektivt stå vid sidan av det som studeras. En kvantitativ forskningsmetod bidrar till att ge 

statistiskt säkerställda svar på frågan om ledamöter som associeras med en företagsskandal omsätts 

och varför, samtidigt som den förhindrar att subjektiva föreställningar påverkar uppsatsens 

genomförande och resultat. (Bryman & Bell, 2005)	

	

Alternativet till en kvantitativ metod är den kvalitativa forskningsmetoden som fokuserar på ord 

istället för siffror och vars resultat visar vad som är unikt eller avvikande istället för vad som är 

gemensamt. Den kvalitativa forskningsmetoden förutsätter ofta ett deltagande eller samspel i det 

som studeras och metoden antar ett mer tolkande synsätt på den data som samlats in. (Bryman & 
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Bell, 2005) För att objektivt kunna uttala oss om de faktorer som inverkar på styrelseledamöters 

framtid efter en företagsskandal undviker vi att subjektivt tolka datan i den mån det är möjligt. 	

	

Datan till denna studie samlas in genom redan färdigt material. Ett alternativ hade varit att samla 

in data genom enkäter eller intervjuer med styrelsens ledamöter. Det är dock känt sedan tidigare 

att det är svårt att få tillträde till styrelserummet. McAlmon (1981) jämför styrelsen med en 

“black box” och menar att det som sker innanför styrelserummets dörrar är okänt för omvärlden. 

Vi utgår från att styrelseledamöter ogärna deltar i studier om företagsskandaler och följderna som 

de resulterar i. Ett antagande görs också om att få personer öppet och ärligt skulle svara på frågor 

som rör skandaler som företaget varit inblandade i eftersom det kan påverka deras eller företagets 

rykte. Av samma anledningar har en förstudie uteslutits då det antagligen hade bidragit med lite, 

användbar kunskap och samtidigt varit tidskrävande. En förstudie skulle kunnat bidra till ökad 

förståelse för en styrelseledamots agerande under och efter en företagsskandal. Det skulle också 

kunna bidra till att formulera mer träffsäkra hypoteser och säkerställa att ingen viktig faktor 

utelämnas.	
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Kapitel 3. Bolagsstyrning och företagsskandaler 
I kapitel tre så kommer bolagsstyrning i Sverige först att beskrivas för att på så sätt ge läsaren en 

bakgrund till hur denna ser ut i Sverige. Det som tas upp är bland annat den svenska koden för 

bolagsstyrning, aktiebolagslagen, ägande och hur dessa faktorer påverkar styrelsen. Den andra 

delen i kapitlet definierar och förklarar vad begreppet företagsskandal innebär och de 

konsekvenser samt åtgärder som kan leda till att styrelseledamöter omsätts Även exempel på 

svenska skandaler och vad dessa har lett till presenteras.	

	

3.1 Bolagsstyrning i Sverige 
Bolagsstyrning handlar om hur ett företag på bästa sätt styrs och kontrolleras för att ge maximal 

avkastning till ägarna (Shleifer & Vishny, 1997). Ämnet har växt sig brett och behandlar allt från 

hur ägarna agerar i sin roll till hur styrelsen bör arbeta, hur regler, normer och lagar växer fram 

samt vilka belöningssystem som ger bäst måluppfyllelse (Donaldson, 1990; Shleifer & Vishny, 

1997). Den svenska bolagsstyrningen för aktiebolag regleras i huvudsak av aktiebolagslagen, som 

förklarar vilket ansvar varje part i företaget har, vilka regler som måste följas och vilka organ som 

ska finnas (SFS 2005:551). Aktiebolagslagen kompletteras av den svenska koden för 

bolagsstyrning som publika aktiebolag, vars aktier är upptagna på en reglerad marknad, måste följa 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 	

	

Den svenska koden för bolagsstyrning (fortsättningsvis koden) kom till som en reaktion på två av 

de större företagsskandaler som skakat Sverige: ABB och Skandia. ABB vars VD fick 

pensionsutbetalningar på närmre en miljard svenska kronor medan Skandia delade ut höga bonusar 

och renoverade privata lägenheter på företagets bekostnad. (Jansson, 2015; Jonnergård & Larsson, 

2007; Rossander, 2007) I Sverige är höga bonusar inte så vanligt förekommande och avslöjanden 

om dessa, i den svenska kontexten, enorma utbetalningar blåstes upp till skandaler. I exempelvis 

USA, där höga bonusar är mer vanligt, hade bedömningen och utfallet troligtvis varit annorlunda. 

(Fernandes, Ferreira, Matos & Murphy, 2009) Förtroendet för svenskt näringsliv var efter dessa 

skandaler bortblåst och för att bygga upp det igen så skapades den svenska koden för 

bolagsstyrning. (Jonnergård & Larsson, 2007; Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015) Koden 

har utvecklats parallellt med lagen för att ställa högre krav på publika företag och med syftet att 

bättre skydda aktieägarna och deras intressen. Koden kan dock frångås av företaget om de anser 
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att bolagsstyrningen blir bättre eftersom bolagen lyder under principen följ eller förklara. (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2015)	

	
Figur 1: Den svenska modellen för bolagsstyrning 

	

I enlighet med figur 1 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015) så ska ett aktiebolag bestå av tre 

beslutsorgan: bolagsstämma, styrelse och VD samt ett kontrollorgan: revisor. Bolagsstämman är 

det högsta beslutande organet där varje ägare har möjlighet att rösta. På bolagsstämman utses nästa 

beslutande organ, styrelsen, vars uppdrag är att sköta förvaltningen av bolagets angelägenheter och 

svara för organisationen. Styrelsen har också till uppgift att utse en verkställande direktör som ska 

sköta den löpande driften av bolagets verksamhet och utföra vad bolagsstämman och styrelsen 

beslutar. Bolagsstämman utser även en revisor som opartiskt ska kontrollera företaget, styrelsen 

och VD. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015; SFS 2005:551)	

	

Det kontrollorgan som anses ytterst ansvariga är styrelsen, som “svarar för bolagets organisation 

och förvaltningen av bolagets angelägenheter” (SFS 2005:551 8:4 1st). Styrelsen ska även 

kontinuerligt bedöma företagets ekonomiska förhållanden. Uppgifter kan delegeras till andra 

personer eller grupper men styrelsen kan aldrig avsäga sig sitt ansvar för företagets förvaltning. En 

styrelse i ett noterat aktiebolag ska bestå av minst tre personer där en ska utses till ordförande och 

bära huvudansvaret för styrelsens arbete. Minst två av styrelsens ledamöter ska vara oberoende till 

bolagets större ägare och högst en person från bolagets ledning, eller dotterbolags ledning, får sitta 

med i styrelsen. En svensk styrelse består på grund av dessa regler till stor del av externa ledamöter, 

som inte verkar i bolagets ledning. Kravet på att enbart två av styrelsens ledamöter ska vara 

oberoende från bolagets ägare gör att kontrollägare kan tillsätta en majoritet av ledamöterna med 

nära koppling till dessa ägare. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015; SFS 2005:551) 
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Mandattiden för en styrelseledamot är normalt ett år men i bolagsordningen får skrivas in längre 

tid, dock maximalt fyra år innan ett omval måste hållas (SFS 1975:1385; SFS 2005:551). I företag 

där minst 25 arbetstagare sysselsätts finns möjligheten till arbetstagarrepresentation i styrelsen för 

att ge arbetstagarna insyn och inflytande över bolagets verksamhet. Dessa ledamöter utses av 

arbetstagarna och således inte på bolagsstämman av företagets ägare, de har dock samma rättigheter 

och skyldigheter. (SFS 1987:1245) En annan typisk ledamot i ett noterat företags styrelse är en 

verkställande direktör som arbetar i ett annat företag. Detta är vanligt eftersom Westphal och Zajac 

(1995) visat att styrelseledamöter och VD:ar gärna väljer in individer som har demografiska 

likheter med dem själva. Detta bidrar till ett nätverk där börsbolagens VD:ar deltar i andra företags 

styrelser och på så vis kontrollerar de alla varandra. En svensk styrelse för ett noterat företag består 

ofta av flertalet ledamöter med nära koppling till bolagets större ägare, två till tre 

arbetstagarrepresentanter och sällan deltar någon från bolagets ledning (Kollegiet för svensk 

bolagsstyning, 2015).	

	

Den svenska koden för bolagsstyrning har satt upp regler och riktlinjer utöver lagen för att skydda 

företagets investerare. Ett exempel är reglerna om oberoende mot företagets ägare. Skandinaviska 

länder, däribland Sverige, har enligt La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer och Vishny (1998) ett 

medelhögt skydd för investerare. Sverige har starka processer för att upprätthålla regler och ligger 

högt i lagefterlevnad jämfört med andra länder. Dock så har de skandinaviska länderna ett 

förhållandevis lågt skydd för kreditgivare och minoritetsägare. (La Porta et al, 1998) Sverige har 

traditionellt sett haft starkt och koncentrerat ägande. Jonnergård och Larsson-Olaison (2010) visar 

att år 2006 så hade 66 % av de svenska noterade bolagen en kontrollägare, dvs en ägare som ägde 

minst 20 % av rösterna i företaget och nästan 20 % av de börsnoterade företagens röster ägdes till 

50 % eller mer av en och samma ägare. I Sverige har också unika sätt för ägande tillåtits, vilket har 

lett fram till att stora ägarsfärer bildats under 1900-talet. Företagssfärer som än idag dominerar den 

svenska aktiemarknaden, exempelvis Handelsbanks- och Wallenbergsfären. Dessa sfärer har växt 

fram med hjälp av differentierade röstetal per aktie, pyramidägande och korsvist ägande. (Högfeldt, 

2005)	

	

Högfeldt (2005) förklarar hur ett ömsesidigt beroende mellan socialdemokraterna och företagen 

har bidragit till den svenska modellen med dess speciella ägarstruktur. Den svenska modellen har 

på detta sätt bidragit till att få, starka ägare kontrollerar de svenska företagen. Idag är de vanligaste 

ägarkategorierna institutioner, hushåll och utländska ägare (Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010). 
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Som ett resultat av de starka kontrollägarna har också ett tätt nätverk skapats där samma 

styrelseledamöter sitter med i flera styrelser, så kallat interlocking, och bidrar till att information 

sprids mellan bolagen (Shropshire, 2010; Stafsudd, 2009). Detta täta nätverk går under 

benämningen “small world” och är karaktäristiskt just för de skandinaviska länderna. Ett litet och 

väl sammansatt nätverk leder till att information och idéer lättare sprids mellan dess olika aktörer 

vilket också bidrar till formande av normer och tillit. (Sinani et al, 2008) Den tillit och 

ryktesspridning som dessa nätverk underlättar, ska fungera som en informell kontrollmekanism 

och ett komplement till formella mekanismer som lagar och regleringar. Detta nätverk i 

kombination med ärlighet, som anses genomsyra det Svenska affärsklimatet gör att denna 

informella kontrollmekanism anses vara extra stark just i Sverige. Detta bidrar till att skydda 

investerare och garanterar att företagsledare håller sig inom ramen för accepterad bolagsstyrning 

eftersom dessa vill uppfattas som ärliga och därmed undvika att negativa rykten formas som kan 

göra att man sanktioneras och exkluderas från nätverket. (Stafsudd, 2009)	

	

3.2 Företagsskandal 
En företagsskandal definieras som en handling som oftast begås avsiktligt av ett företag för att 

bedra och lura allmänheten, intressenter och myndigheter. Dessa handlingar inkluderar bland annat 

mutbrott, felaktigheter i redovisning, insiderbrott och andra former av illegalt handlande. (Bonini 

& Boraschi, 2010) I Sverige har några av de största företagsskandalerna handlat om 

bokföringsbrott, höga bonusar till företagsledare och kartellbildningar. Exempel på företag som 

delat ut höga bonusar till företagsledare är framförallt ABB och Skandia, kartellbildning rör 

byggföretagen NCC, Peab och Skanska som ingick i en asfaltskartell som pressade upp priserna 

medan bokföringsbrott kan förknippas med bolag som Eniro och Intrum Justitia (Jansson, 2015; 

Pettersson, 2014; Rossander, 2007). Gemensamt för företagsskandaler är att de leder till försämrat 

rykte och kostnader i form av tappat aktievärde, för att inte nämna de rättsliga kostnaderna i form 

av böter och vite för bolagen i fråga (Marcel & Cowen 2014; Marcus & Goodman, 1991).	

	

Företagsskandaler i form av till exempel bokföringsbrott anses vara ett tecken på att 

bolagsstyrningens mekanismer har brustit och att de individer som har till uppgift att kontrollera 

bolaget och se till att man följer de normer och regler som finns har misslyckats (Marcel & Cowen, 

2014). Detta leder ofta till en reaktion i det drabbade bolaget som genom att bland annat ursäkta 

sig eller visa på förändringar i förvaltning och ledning förvissar omgivningen om att åtgärd 

åstadkommits och återupprepning därmed har förhindrats (Marcus & Goodman, 1991; Suchman, 
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1995). Suchman (1995) föreslår två typer av omstrukturering som ett företag kan använda sig av 

efter en skandal, varav den ena går ut på att skapa övervakare och väktare för att förhindra att en 

liknande händelse sker igen. Exempel på detta är att tillsätta en grupp som studerar och utvärderar 

styrelsens och ledningens arbete eller att tillsätta klagomålsprocedurer dit företagets anställda eller 

intressenter kan vända sig. Den andra typen är genom distansering som innebär att man avskärmar 

sig symboliskt från det dåliga inflytandet som har drabbat företaget, genom att till exempel ersätta 

den eller de individer som anses ha bidragit till det inträffade. (Suchman, 1995). 	

	

Exempel på dessa typer av åtgärder för att återfå förlorat förtroende kan ses hos både Skandia och 

ABB. Skandia, som betalt stora bonusar och genomfört lägenhetsreperationer på bolagets 

bekostnad, avskedade bland annat VD, ekonomichef, styrelseledamöter samt personalansvarig och 

tvingade även dessa att betala tillbaka den bonus de mottagit (Rossander, 2007). I ABB så 

uppdagades forne VD:n Percy Barneviks höga pensionsutbetalning på 1 miljard svenska kronor. 

Företaget krävde att Barnevik skulle betala tillbaka beloppet, vilket han gjorde men dock bara till 

hälften. Barnevik tvingades efter skandalen lämna sina uppdrag i ABB och flera andra av sina 

styrelseuppdrag i svenska bolag (Jansson, 2015). 	

	

Det är inte bara styrelse och ledning som skuldbeläggs efter en företagsskandal. Jansson (2013) har 

visat på att media i Sverige tenderar att fokusera på ägarnas roll i samband med en företagsskandal. 

En stor ägare antas medföra en riktighet som ska förhindra att skandaler sker eftersom dessa bidrar 

med ansvar, långsiktighet och legitimitet. Om en företagsskandal ändå inträffar så kritiserar man 

företagsägarens egenskaper och om en sådan ägare saknas i bolaget, så är det just denna avsaknad 

av en kontrollägare som anses vara orsaken bakom det inträffade. (Jansson, 2013) Ägare i USA 

kan inte skuldbeläggas på samma sätt av media som svenska ägare eftersom USA inte uppvisar 

samma koncentrerade ägande som Sverige. (La Porta, Lopez-De-Silanes & Shleifer, 1999) USA 

karaktäriseras istället av ett spritt ägande, eftersom kontrollägande anses leda till exproprierade av 

mindre aktieägare (Agnblad, Berglöf, Högfeldt & Svancar, 2001; La porta et al, 1999).	

	

Ytterligare reaktioner efter en företagsskandal kan även komma genom att myndigheter eller andra 

regulatorer går in och skapar nya regler eller riktlinjer på marknaden (Fich & Shivdasani, 2007). I 

den svenska kontexten kan detta exemplifieras genom instiftandet av bolagskoden som nämns 

ovan, för att på så vis förbättra den svenska bolagsstyrningen och motverka negativa händelser som 

företagsskandaler (Jonnergård & Larsson, 2007; Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015).	
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Kapitel 4. Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med att sammanfatta tidigare forskning som gjorts på området. Detta följs av en 

redogörelse för de olika teorier som genomsyrar uppsatsen. Sedan presenteras huvudhypoteserna 

som omfattar omsättning av skandalassocierade ledamöter. Detta kompletteras med ytterligare 

hypoteser som indelats efter respektive teori och behandlar varför styrelseledamöter sanktioneras 

olika i händelse av en skandal. Kapitlet avrundas med en sammanfattning av samtliga hypoteser 

tillsammans i en övergripande modell. 

	

4.1 Tidigare forskning 
Konsekvenserna av negativa händelser för styrelseledamöter är något som har studerats i tidigare 

forskning. Arthaud-Day et al (2006) har visat att styrelseledamöter fick lämna i 70 % större 

utsträckning än ett matchat urval efter en rättelse av finansiella rapporter. De fann även att VD och 

ekonomichef fick lämna i dubbelt så stor utsträckning och drabbades alltså värre än ledamöterna. 

På samma sätt visar Srinivasan (2005) att styrelseledamöter får lämna i hög utsträckning och då 

framförallt oberoende ledamöter till företaget, så högt som 48 % fick lämna tre år efter det 

inträffade, beroende på hur allvarlig rättningen var. Dessa ledamöter hade då även förlorat 25 % 

av sina uppdrag i andra bolag som inte drabbats av rättning (Srinivasan, 2005). Cowen och Marcel 

(2011) har också undersökt styrelseledamöter som suttit med i ett företag som drabbats av en 

rättning men har främst undersökt hur dessa omsätts i sina övriga uppdrag och även de finner likt 

Srinivasan (2005) att en fjärdedel av uppdragen lämnas efter tre år. Studier som har tittat på rättning 

av finansiella rapporter visar på ett tydligt samband mellan negativa händelser och avgång för 

styrelseledamöter i den drabbade firman och i andra uppdrag som dessa ledamöter innehar under 

samma tid.	

	

Studier som fokuserat på styrelseledamöters fortsatta förtroende i samband med stämningar som 

gjorts på grund av misstanke om finansiellt bedrägeri visar tvärtom på att ledamöter inte alls 

påverkas negativt i den drabbade firman (Helland, 2006; Fich & Shivdasani, 2007). Fich och 

Shivdasani (2007) konstaterar att ledamöterna sällan får lämna sitt uppdrag i det stämda företaget 

efter tre år. Däremot omsätts de från ungefär hälften av sina uppdrag på andra styrelsepositioner 

(Fich & Shivdasani, 2007). Helland (2006) visar att styrelseledamöter som suttit med i det stämda 

bolaget tvärtom får fler jobberbjudanden. Han finner i sin studie att det samlade antalet uppdrag 

för de associerade ledamöterna ökar, men upptäcker dock att i de fallen där stämningarna ledde till 
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ytterligare utredning av SEC, United States Securities and Exchange Commission, (motsvarande 

svenska Finansinspektionen) så skedde istället en minskning av antalet uppdrag. Helland (2006) 

ifrågasätter därför denna typen av stämning eftersom han menar på att om dessa anmälningar i 

genomsnitt var befogade, skulle studien visa på en minskning av uppdrag. Agrawal, Jaffe & 

Karpoff (1999) har också tittat på firmor som har misstänkts för eller anklagats för bedrägeri. Inte 

heller de finner något samband mellan styrelseomsättningen och dessa negativa händelser. De 

förklarar dessa relationer genom att bland annat peka på att bedrägeri inte nödvändigtvis betyder 

att ledarna har felat samt att vissa bolags rykte redan är dåligt och en förändring i toppskiktet därför 

inte gör någon nytta (Agrawal, Jaffe & Karpoff, 1999).	

	

Även Boivie, Graffin och Pollock (2012) studerar styrelseledamotsomsättning men menar istället 

att ledamöter inte avskedas eller sanktioneras utan att de istället väljer att avgå frivilligt på grund 

av inre och yttre motivationsfaktorer. Studien utgår inte från negativa händelser utan väljer istället 

att fokusera på prestige, rykte och tidsåtgång för att förklara varför man väljer att avgå. De 

undersöker också om rättning av finansiella rapporter och stämningar påverkar omsättning, men 

finner inte att dessa händelser har någon relation till omsättning av ledamot. De jämför också med 

beroende på hur företaget presterar för att se om dessa samband ändras. Där finner de att hur 

företaget presterar inte påverkar om man avgår eller ej i händelse av en rättning. Men att ledamöter 

i välpresterande bolag får en ökad omsättning av ledamöter i samband med en stämning medan 

sämre presterande firmor istället upplever en minskad omsättning. Vilket de förklarar med att 

ledamöter som sitter i en välpresterande firma väljer att avgå för att skydda sitt rykte och inte bli 

förknippad med den negativa händelsen. Medan i uppdrag där prestationen redan är dålig väljer 

man att stanna eftersom man inte riskerar att förlora lika mycket i prestige. (Boivie, Graffin & 

Pollock, 2012) 	

	

Marcel och Cowen (2014) gjorde ytterligare en studie där de undersökte vilka ledamöter som oftast 

omsätts i händelse av en finansiell rättning. De finner i motsats till Boivie, Graffin och Pollock 

(2012) att ledamöter blir avskedade i samband med en negativ händelse. De jämförde ledamöter 

utifrån deras styrelsekapital, vilket betecknades som deras human och relationskapital. Deras 

resultat visade att det är oftast de ledamöter med ett lågt kapital som omsätts vilket stämmer överens 

med resursberoendeteorin. Eftersom den menar på att företag väljer att avskeda de ledamöter som 

är mindre kompetenta och istället ta in någon bättre för att på så sätt visa på förbättring. Detta ska 

då leda till att företaget återgår till att anses vara legitimt och därmed försäkrar sig om fortsatt 
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resurstillförsel. Medan teorin om stigmatisering och frivillig avgång inte stämmer eftersom det 

hade inneburit fler avgångar av de ledamöterna med högt kapital på grund av att dessa vill undvika 

att förknippas med den negativa händelsen och på det viset skydda sitt eget rykte. (Marcel & 

Cowen, 2014) 

	

4.2 Teoriavsnitt 
4.2.1 Agentteorin 
Agentteorin grundar sig i kontraktsteoriernas utgångspunkt att det existerar kontrakt mellan 

människor med syftet att specificera vilka rättigheter och skyldigheter som parterna har till 

varandra. Kontraktsteoretiker utgår också från antaganden om att varje individ arbetar för att nå 

maximal nytta för sig själv och de baserar sina val i vad som leder till större nytta. Individer antas 

vara opportunistiska på ett sätt som gör att bedrägliga handlingar inte är ett hinder så länge det 

gynnar individen. Ett modernt företagande har separerat på den klassiska synen av en entreprenörs 

två huvudsakliga arbetsuppgifter: risktagande och beslutsfattande. Företagets ägare står för risken 

medan företagets ledning tar besluten och sköter den dagliga driften. Agentteorin benämner dessa 

två kontraktsparter som agenter, de som utför arbetet, och principaler, som vill få arbetet utfört. På 

grund av att samtliga aktörer arbetar för att maximera sin egen nytta så skiljer sig deras intressen 

åt: ägaren vill maximera sin avkastning och företagsledningen vill ha bra betalt och klättra på 

karriärsstegen. Styrelsens funktion enligt agentteorin är att övervaka och kontrollera så att 

företagets ledning arbetar i enlighet med ägarens riktlinjer och mål med företagets verksamhet. 

(Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976)	

	

Agentteorin menar att det även finns en arbetsmarknad för företagsledare, som verkställande 

direktör och styrelseledamöter, som tar i beaktning hur individen har skött sig. En företagsledares 

status på denna marknad påverkas i högsta grad av hans eller hennes tidigare prestationer och ett 

företags framgång eller misslyckande fungerar som den främsta indikatorn på hur bra agenten är 

på sitt jobb. Internt i varje företag finns även en konkurrens där individer på lägre nivåer i 

företagshierarkin gärna påpekar fel och brister och tar varje möjlighet att klättra till högre positioner 

inom företaget. Det antas därför att företagsledare motiveras att göra ett bra jobb eftersom det ska 

leda till framtida karriärmöjligheter och bra lön. (Fama, 1980)	



	26 

4.2.2 Institutionella teorin och stigmatisering 
Den institutionella teorin utgår från institutioner: det vi tar för givet i samhället och som skapats 

för att förenkla vardagen. Ofta är institutioner generella och gemensamma för människor som lever 

i samhället. Ett väsentligt begrepp inom den institutionella teorin är legitimitet, som betyder att 

något måste uppfattas som moralisk och normativt korrekt. (Lynall, Golden & Hillman, 2003; 

Scott, 2001) Detta ständiga sökande efter legitimitet har gjort att företag försöker att efterlikna 

varandra och bli mer homogena, även kallat isomorfism. Denna process kan tvingas på ett företag, 

tvingande isomorfism, genom informella och formella påtryckningar av företagets intressenter. Det 

finns även en normativ isomorfism som menar på att företag efterliknar andra för att på det viset 

inte sticka ut eller uppfattas som annorlunda. Den tredje och sista mekanismen som existerar går 

under benämningen mimetisk isomorfism och den grundar sig i osäkerhet och att företag ofta har 

svårt att veta hur man ska agera för att anses var legitim. Osäkerheten leder till att man därför 

imiterar större och framgångsrika företag för att på så viss försäkra sig om att man gör rätt. 

(DiMaggio & Powell, 1983)	

	

När någon frångår ett korrekt handlande så leder det till legitimitetsförlust. Ett tydligt exempel på 

ett sådant brott mot samhällets institutionaliserade syn är en företagsskandal som bryter mot vad 

som anses som god bolagsstyrning (Suchman, 1995). Den institutionella teorin förklarar alltså 

varför en företagsskandal anses negativt av samhället och att företaget behöver vidta åtgärder för 

att återfå sin legitima status. Teorin brister i förklaringen till vilka som får skulden och den kan inte 

heller svara på varför vissa individer skuldbeläggs i högre grad än andra. Teorin om stigmatisering 

är en av de teorier som på ett bättre sätt kan svara på dessa frågor och utgår på samma sätt som den 

institutionella teorin från utomståendes syn på vad som förväntas.	

	

Teorin om stigmatisering förklarar varför vissa individer som förknippas med företagsskandaler 

har svårt att behålla sin plats inom bolaget och andra uppdrag som denne innehar. Stigmatisering 

innebär att en individ blir utstött i samhället, ofta genom att man har frångått de socialt accepterade 

normerna genom en särskild handling som därmed visar att man besitter någon mindre önskvärd 

egenskap. Detta leder till en märkning av skam och man syftar främst på att det är den drabbades 

sociala status i samhället som degraderas, vilket leder till att man fördöms av omgivningen genom 

distansering. Den mindre önskvärda egenskapen behöver inte vara misskrediterande i sig, men 

anses opassande i förhållande till den grupp eller position man innehar och stigma är därför i högsta 
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grad beroende av relationer. Genom att begå en företagsskandal visar man på till exempel girighet 

och oärlighet vilket inte anses passande för någon som sitter i en styrelse. (Goffman, 1990)	

	

Forskare menar att det finns tre olika typer av stigma varav den första består av olika typer av 

kroppsliga missbildningar, den andra handlar om så kallade fläckar på den personliga karaktären 

och det finns också en tredje typ av stigmatisering som går under benämningen “tribal” stigma som 

kommer av att man tillhör en viss ras, nation, religion eller organisation. (Goffman, 1990; 

Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008) Det är främst den andra kategorin som kan härledas 

till företagsskandaler men även tillhörigheten till en viss stam eller organisation som stigmatiserats 

är också relevant (Jansson, 2015; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008). Alla företagsledare 

och styrelseledamöter som jobbade på till exempel Skandia blev stigmatiserade till viss grad 

(Jansson, 2015; Rossander, 2007). Det är dock de som är i ledningen av bolaget som kritiseras mest 

eftersom dessa ansvarar huvudsakligen för vad bolaget tar sig för och även ska kontrollera så att 

allt går rätt till. Det har visats på i tidigare undersökningar att VD:n är den som uppmärksammas 

mest eftersom han eller hon i regel innehar den högsta befattningen, är den symboliska ledaren och 

därmed även anses ha det yttersta ansvaret. (Arthaud-Day et al, 2006; Wiesenfeld, Wurthmann & 

Hambrick, 2008)	

	

Wiesenfeld, Wurthmann och Hambrick (2008) visar hur stigmatisering för den organisatoriska 

eliten, det vill säga företagsledare och styrelseledamöter, går till när en negativ händelse inträffar 

och förklarar varför vissa individer bestraffas hårdare än andra. De menar att eftersom negativa 

händelser som en företagsskandal ofta är komplexa är det också svårt att avgöra vem som är den 

skyldiga och vad straffet ska bli. I denna process så behöver allmänheten därför hjälp av olika 

utomstående så kallade skiljedomare som till exempel media. Denna process utvecklas sedan av 

att skiljedomarna kommer fram till vem eller vilka som är skyldiga beroende på hur händelsen 

uppkom och beroende på de individuella karaktärsdragen hos organisationens elit. (Jansson, 2015) 

Teoretiker menar på att eftersom stigma är socialt konstruerat så kan ens sociala kapital påverka 

om en individ blir stigmatiserad eller inte och faktorer som prestige, status och nätverk spelar därför 

en avgörande roll. (Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008)	

	

4.2.3 Resursberoendeteorin 
Resursberoendeteorin ser företaget som beroende av resurser från sin omgivning och från 

företagets intressenter för att överleva (Pfeffer & Salancik, 1978). För att se till att företaget får 



	28 

tillgång till nödvändiga resurser så existerar styrelsen. De väljs framförallt utifrån sitt sociala 

kapital och humankapital, även kallat styrelsekapital, vilket är deras förmåga att förvärva de 

resurser som bolaget behöver. Styrelsekapitalet består av faktorer som expertis, erfarenhet och 

nätverk, vilket är positivt associerat med de resurser som styrelsen bidrar med till företaget för att 

underlätta och minska beroendet av omgivningen, som till exempel rådgivning och förmedling. 

Men den viktigaste resursen som styrelsen bidrar med är legitimitet eftersom det i huvudsak avgör 

om företaget ska få tillgång till nödvändiga resurser. Intressenter vill inte bidra med resurser till ett 

företag vars legitimitet är ifrågasatt och företaget blir till exempel lidande eftersom aktieägaren inte 

bidrar med kapital och de anställda söker nytt arbete. (Hillman & Dalziel, 2003; Lynall, Golden & 

Hillman, 2003; Pfeffer & Salancik, 1978) Organisationen agerar därför strategiskt för att försöka 

upprätthålla och signalera att man lever enligt de normer och förväntningar som omgivningen 

ställer på företaget. Ett sätt som företaget kan visa på detta är genom att distansera sig från en 

styrelseledamot som begått en illegitim handling. Men även andra sätt som att förneka, förklara 

eller rättfärdiga det som skett går att använda (Suchman, 1995). Dock anses omsättning av 

företagsledare vara det främsta verktyget för att återgå till att anses vara legitim (Pfeffer & 

Salancik, 1978).	

	

4.3 Huvudhypoteser 
I följande avsnitt så presenteras studiens hypoteser och bakgrunden till dem. Gemensamt för 

samtliga hypoteser är att begreppet association med företagsskandal används. Detta begrepp 

används för samtliga styrelseledamöter som deltagit i en företagsskandal. I kapitel fem utvecklas 

detta begrepp för att kunna skilja på en styrelseledamots omsättning från uppdrag i skandalföretaget 

samt från de uppdrag som styrelseledamoten innehar i andra börsnoterade företag. Detta görs 

eftersom tidigare studier har tittat på hur omsättningen av styrelseledamöter ser ut, både från 

skandalföretaget och från andra företag.	

	

Forskning som har studerat omsättningen av styrelseledamöter i företag som varit med om negativa 

händelser visar olika resultat beroende på vilken typ av händelse som studeras. Ett misstänkt eller 

bekräftat bedrägeri visar ett utfall där styrelseledamöter inte omsätts i det drabbade företaget i 

någon högre utsträckning (Agrawal, Jaffe & Karpoff, 1999; Fich & Shivdasani, 2007; Helland, 

2006). Studier som behandlat omsättningen av styrelseledamöter till följd av en rättning visar på 

ett mer enat resultat där ledamöter omsätts i hög grad i det bolag där rättningen sker (Arthaud-Day 
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et al, 2006; Srinivasan, 2005). Arthaud-Day et al (2006) visar också att VD och ekonomichef får 

lämna i högre utsträckning än företagets styrelseledamöter.	

	

Anledningen till att de undersökningar som behandlat bedrägeri skiljer sig från de som behandlat 

rättning av finansiella rapporter kan bero på att de observerade fallen i dessa studier inte alltid 

resulterade i ett bekräftat bedrägeri och därmed inte heller i negativ information om styrelsens 

ledamöter. När en rättning av finansiella rapporter sker så är det en bekräftelse på att styrelsens 

ledamöter misslyckats i sin kontroll medan en misstanke eller stämning inte alltid kommunicerar 

denna typ av negativ information. Studier visar på ett varierat utfall men pekar ändå på att det blir 

konsekvenser för styrelseledamöter i ett företag som uppmärksammats.	

	

Enligt agentteorin är styrelsens huvudsakliga uppgift att övervaka och se till att företagsledare inte 

avviker och agerar i självintresse på företagets bekostnad (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976). 

Negativa händelser, som företagsskandaler, är ett tecken på att ett företags kontrollmekanismer har 

brustit och det påverkar de företagsledare som jobbar på bolaget ifråga men framförallt styrelsen 

som har misslyckats i sin roll som övervakare. Detta ska enligt agentteorin leda till att omsättningen 

är högre av styrelseledamöterna i skandaldrabbade företag än i andra företag (Fama, 1980). 

Skandalassocierade styrelseledamöter bör också enligt den institutionella teorin avgå i högre grad 

än icke skandalassocierade ledamöter eftersom dessa bidrar till förlust av legitimitet för företaget. 

För att återfå denna legitimitet tvingas bolaget att distansera sig och avskeda styrelseledamöter för 

att visa att man upprätthåller de normer och värderingar som gäller. (Suchman, 1995) En 

legitimitetsförlust borde på samma sätt leda till att man omsätts inom resursberoendeteorin, 

eftersom bolaget behöver avskilja sig från den drabbade ledamoten och ta in någon ny som kan 

hjälpa bolaget att återfå sin legitimitet och därmed också rätten att förvärva resurser från 

omgivningen (Pfeffer & Salancik, 1978).	

	

Forskning som nämnts ovan har utförts i den amerikanska kontexten där VD och ekonomichef 

anses ha ett stort ansvar eftersom de personligen bekräftar att finansiella rapporter stämmer (SEC, 

2002). Att VD och ekonomichef fick lämna i stor utsträckning visar på att det blir konsekvenser 

för företagets ledare. Resultaten stödjer också att styrelseledamöter lämnar efter en rättning av 

finansiella rapporter och till viss del efter en stämning eftersom de brustit i sin kontrolluppgift över 

företagets förvaltning och bidragit till att företaget har förlorat legitimitet. I Sverige och USA är 

det styrelsen som anses ha det yttersta ansvaret (SFS 1975:1385; Pozner, 2008; Zahra & Pearce, 
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1989). Det i kombination med tidigare forskningsresultat visar på att en styrelseledamot i Sverige 

bör bli avskedad som Arthaud-Day et al (2006) och Srinivasan (2005) visar att en amerikansk 

styrelseledamot omsätts. En företagsskandal likt en rättning av en finansiell rapport är en 

bekräftelse på att styrelsens ledamöter har misslyckats med sitt uppdrag att kontrollera bolaget och 

borde därmed också resultera i att dessa omsätts i högre grad än icke skandalassocierade ledamöter.	

	

Tidigare forskning som har utförts på uppmärksammade negativa händelser har visat att 

styrelseledamöter inte bara omsätts i det drabbade bolaget utan även omsätts i flera led utanför det 

uppmärksammade företaget (Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 2007; Srinivasan, 2005). 

Det finns även antydningar på att detta kan stämma i den svenska kontexten eftersom 

styrelseledamöter har fått lämna uppdrag i andra styrelser. Efter till exempel skandalen i ABB så 

avgick Barnevik, inte bara från sitt uppdrag som ABBs styrelseordförande, utan även från de andra 

uppdragen han hade i samband med skandalen (Jansson, 2015; Rossander, 2007). Detta indikerar 

att styrelseledamöter som varit med om en företagsskandal borde lida förlust av andra 

styrelseuppdrag i högre grad än ledamöter som inte varit med om en skandal.	

	

Det har dock visat sig att ledamotens erfarenhet av en negativ händelse även kan uppfattas som 

positiv på marknaden vilket exemplifieras av Helland (2006). Hans studie visade nämligen att 

ledamöter som varit med om en negativ händelse istället får fler uppdrag. Styrelseledamoten har 

varit med om en stämning men har kunnat hantera och bevisa att inget bedrägeri har begåtts vilket 

då ses som något positivt och värdefullt i andra bolagsstyrelser och resulterar i fler uppdrag 

(Helland, 2006). Vilket stämmer överens med resursberoendeteorin som menar på att bra erfarenhet 

betyder att man är kompetent och därmed också värdefull (Pfeffer & Salancik, 1978).	

	

En företagsskandal, som är ett konstaterat bedrägeri eller misslyckande, ses dock som en negativ 

erfarenhet för styrelsemedlemmarna eftersom det är en bekräftelse på att de har misslyckats med 

sin uppgift att kontrollera företaget. Marknaden uppfattar detta som negativt och det borde leda till 

att styrelseledamöter förlorar sitt förtroende och tvingas lämna i andra bolagsstyrelser. Detta 

stämmer överens med den arbetsmarknad som existerar enligt Fama (1980) men också enligt 

resursberoendeteorin eftersom man då är en legitimitetskris som kan försvåra företagets förmåga 

att förvärva resurser från omgivningen (Pfeffer & Salancik, 1978). 	
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Pozner (2008) menar att teorin om stigmatisering bäst kan förklara varför ledamöter som varit med 

om en negativ händelse tenderar att förlora sina uppdrag i andra styrelser i högre grad än ledamöter 

som ej råkat ut för detta. Hon menar att företag främst vill undvika förlusten av legitimitet som kan 

komma av att man blir associerad med någon som har varit med om en negativ händelse vilket 

även kallas stigmatisering genom associering. Dessa smittade bolag väljer alltså att distansera sig 

från den kompromissade ledamoten för att på så vis ta avstånd från det dåliga inflytandet och visa 

att man upprätthåller de normer och värderingar som gäller. (Pozner, 2008) 	

	

Ledamöter som har drabbats av en negativ händelse omsätts alltså i högre grad i andra uppdrag än 

icke drabbade ledamöter (Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani; 2007; Srinivasan, 2005). 

Den negativa händelsen leder till en förlust av anseende för den drabbade ledamoten och gör att 

bolag och individer tar avstånd från styrelseledamoten för att på så sätt undvika att stigmatiseras 

själva (Pozner, 2008). Det leder också till en negativ erfarenhet som fungerar som en bekräftelse 

på att ledamotens färdighet är sämre än de ledamöter som inte har drabbats av en sådan händelse 

(Fama, 1980). En skandal ses som en bekräftad negativ händelse och borde leda till att ledamöter 

som deltagit i skandalen omsätts i högre grad än ledamöter som ej råkat ut för en skandal.	

	

Hypotes 1: Association med företagsskandal är positivt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot	

	

En företagsskandal kan alltså påverka en styrelseledamots nutida uppdrag genom stigmatisering 

och arbetsmarknaden. Men det kan det även påverka styrelseuppdrag på lång sikt eftersom 

samhällets märkning fortfarande sitter kvar. (Desai, Hogan & Wilkins, 2006; Fee & Hadlock, 2004; 

Jansson, 2015) Desai, Hogan och Wilkins (2006) visade att företagsledare flera år efter en rättelse 

av finansiella rapporter fick mindre uppdrag och arbetsmöjligheter. Fee och Hadlock (2004) 

undersökte olika negativa händelser och visade att företagsskandaler var särskilt allvarligt för 

företagsledarens rykte på arbetsmarknaden. Jansson (2015) jämför stigmatiseringen av inblandade 

styrelseledamöter och företagsledare i Skandiaskandalen och ABB-skandalen. Inblandade 

individer i Skandiaskandalen lider fortfarande av den märkning de fick i samband med skandalen 

2002. Skandalen som drabbade ABB inträffade ungefär samtidigt och även där blev 

styrelseledamöterna och företagsledarna stigmatiserade. Dessa stigmatiserade individer valde dock 

att be om ursäkt och betalade även tillbaka en stor del av den pensionsbonus de erhållit. Vilket kan 
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förklara varför de blivit benådade till en viss grad och varför de med tiden fått nya uppdrag och 

arbetserbjudanden. (Jansson, 2015)  

 

Tidigare forskning har visat att företagsledare som blivit stigmatiserade genom att vara associerad 

med en negativ händelse får färre framtida uppdrag (Desai, Hogan & Wilkins, 2006; Fee & 

Hadlock, 2004; Jansson, 2015). Det faktum att märkta företagsledares arbetserbjudande minskar 

efter en skandal stämmer också överens med den arbetsmarknad som existerar inom agentteorin 

(Fama, 1980). På samma sätt som företagsledare en kort tid efter skandalen lider arbetsförlust så 

bör även de framtida uppdragen på lång sikt för styrelseledamöter som associeras med 

företagsskandaler vara färre än icke skandalassocierade ledamöter. Den legitimitetsrisk som 

skandalassocierade ledamöter innebär för de bolagen som anställer dem gör att dessa individer 

riskerar minskade arbetsmöjligheter, inte bara i direkt anslutning till skandalen utan även i 

framtiden (Pozner, 2008). Med bakgrund i detta så formuleras följande hypotes.	

	

Hypotes 2: Association med företagsskandal är positivt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot på lång sikt 

	

I följande avsnitt så genereras hypoteser där relationen mellan association med företagsskandal och 

styrelseledamotsomsättning modereras av olika faktorer som kan bidra med att förklara varför 

styrelseledamöter eventuellt omsätts i olika grad. För att generera dessa hypoteser så används de 

olika teorier som presenterats tidigare i kapitlet.	

	

4.4 Modererande hypoteser - Agentteorin 
I detta avsnitt så genereras hypoteser med hjälp av agentteorin.	

	

4.4.1 Företagets prestation 
Individerna som jobbar inom ett bolag är beroende av de signaler som företaget sänder ut angående 

dess prestation eftersom det påverkar de anställdas värde på arbetsmarknaden (Fama, 1980). En 

negativ händelse som en företagsskandal, fungerar som en form av signal hur till exempel 

styrelseledamöterna har skött sitt arbete (Pozner, 2008). Men indikatorer på hur individerna i 

bolaget har skött sig är också företagets prestation som visas genom exempelvis räntabilitet, alltså 

avkastningen på totalt eller eget kapital (Desai, Hogan & Wilkins, 2006). Om dessa visar på en 



	33 

positiv trend ska det leda till att de anställda blir belönade genom bättre framtida lön och 

arbetsmöjligheter och att ägarna blir belönade genom bättre avkastning. (Fama, 1980) 	

	

Forskning har visat på att VD:n är den som oftast avskedas när ett företag har presterat dåligt 

eftersom denne anses vara ytterst ansvarig och ha störst påverkan på hur företaget presterar (Fee & 

Hadlock, 2004). Men även styrelseledamöter som suttit med i ett företag som presterat dåligt har 

fått ett försämrat rykte och färre arbetsmöjligheter som resultat medan de ledamöter som suttit med 

i välpresterande företag har belönats med högre löner och fler uppdrag (Yermack, 2004). Både VD 

och styrelseledamöter avskedas i lika hög grad när bolaget presterat så pass dåligt att det hotas av 

konkurs eller är i finansiell knipa och avskedet leder även till en nedgång av antalet uppdrag i andra 

företag (Gilson, 1990). Boivie, Graffin och Pollock (2012) fann också att företagets prestation 

spelade roll för omsättningen av styrelseledamöter. De fann även att ett företag som varit med om 

en stämning och som presterade bra omsatte ledamöter i lägre grad än de som stämts och presterat 

dåligt. När de tittade på de bolag som varit med om en rättelse å andra sidan fann de att prestation 

spelade en liten roll för omsättningen av ledamöter. (Boivie, Graffin & Pollock, 2012)	

	

När företag visar upp dåliga resultat och till exempel ändå betalar ut stora bonusar leder det till 

känslor av orättvisa och ilska, vilket ofta resulterar i avgångar för styrelsen och VD. Samtidigt visas 

det även att utomstående har en tendens att se mellan fingrarna när detsamma sker i ett 

välpresterande företag. (Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008) Ett företag som har gjort en 

god prestation skulle därför kunna mildra den negativa signal som en företagsskandal eller en 

skandalassocierad ledamot innebär, samtidigt som en dålig prestation, i form av till exempel låg 

avkastning, ytterligare skulle kunna bidra till att styrelseledamoten sanktioneras. Ägare borde vara 

mindre benägna att avsätta styrelseledamöter och andra agenter som har bidragit till att principalens 

förmögenhet har utökats och därav också mer villiga att avsätta dessa när avkastningen istället har 

minskat.	

	

Hypotes 3: Företagets prestation är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	

	

4.4.2 Antal anställda i företaget 
Fama (1980) skriver om arbetsmarknaden som existerar för företagsledare och menar att denna 

marknad tillsammans med ägarna disciplinerar agenterna och ser till att dessa sköter sig. Enligt 
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Fama (1980) så finns det både interna och externa krafter som håller sig uppdaterade om hur 

företagsledaren presterar. Externt så handlar det om att utomstående individer konkurrerar om att 

överta företagsledarens position. Internt så finns det många anställda och underchefer som har 

insikt i företaget och som arbetar utifrån sitt egenintresse. De kontrollerar styrelseledamöternas 

arbete och påpekar gärna att de skulle kunna utföra arbetet bättre, framförallt om det råder 

tveksamheter kring hur ledningen sköter sitt arbete. En negativ signal i form av en företagsskandal 

påverkar enligt agentteorin alla anställda, även de som inte varit direkt inblandade. (Fama, 1980; 

Yermack, 2004) Ett större antal anställda i företaget som kan uttrycka sitt missnöje och konkurrera 

om företagsledningens position efter en företagsskandal bör därför innebära att omsättningen av 

styrelseledamöterna ökar.	

 

Hypotes 4: Antal anställda i företaget är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	

	

4.4.3 Antal ledamöter i styrelsen 
Styrelsens uppdrag är att övervaka företagets ledning och minska informationsasymmetrin som 

existerar mellan ledningen och företagets ägare (Fama, 1980). Ett logiskt resonemang borde 

innebära att ju fler individer som finns i styrelsen desto bättre övervakning och Guest (2008) har 

visat att storleken på styrelsen beror på företagets komplexitet. Detta har dock motbevisats av flera 

forskare, bland annat Jensen (1993) och Yermack (2004), som hävdar att övervakningen blir sämre 

när antalet ledamöter i styrelsen ökar eftersom styrelsens ledamöter litar på att någon annan 

kontrollerar ledningens arbete samtidigt som det blir mer komplicerat att koordinera styrelsens 

övervakning. Styrelsen anses vara effektivast när den består av sju till åtta medlemmar (Jensen, 

1993). 	

	

Ett bolag som har en styrelse med över åtta medlemmar borde därför vara mer benägna att avskeda 

ledamöter för att på så sätt förbättra och effektivisera kontrollen av företaget. Samtidigt så anses 

en styrelse som har för få ledamöter i styrelsen som otillräcklig i sin bevakning av företagets 

ledning (Jensen, 1993). Utifrån detta borde därför en stor eller en liten styrelse riskera att omsättas 

i högre grad än en medelstor styrelse som anses vara det mest optimala. Man väljer alltså inte 

distansering som omstruktureringsmetod när styrelsen har optimal storlek, utan väljer då istället 

andra sätt för att förhindra att en liknande händelse sker igen. Detta kan åstadkommas genom att ta 
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in ytterligare övervakare genom att till exempel tillsätta en utredningsgrupp eller införa procedurer 

som underlätta för anställda att signalera oegentligheter (Suchman, 1995). 	

	

Hypotes 5: Antal ledamöter i styrelsen har en U-formad relation till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal	

	

	
Figur 2: U-formad relation - Antal ledamöter 

	

4.4.4 Koncentrerat ägande 
Enligt agentteorin så är det ägarna, som är företagets främsta intressent, som avgör om en styrelse 

får sitta kvar eller inte (Fama, 1980). Alchian och Demsetz (1972) argumenterar för att aktieägare 

har olika rättigheter. Det handlar bland annat om rätten till residualen, rätten att sälja aktierna och 

rätten att kontrollera företaget genom att till exempel förändra sammansättningen av företagets 

parter. Alchian och Demsetz (1972) förklarar att ägarna är de som har störst intresse i att företaget 

presterar bra och därför ska de tillåtas använda starka verktyg för att övervaka och kontrollera 

företaget. En aktieägares funktion och ansvar i ett företag är att utnyttja sina kontrollrättigheter 

(Alchian & Demsetz, 1972). Detta är också något som ägarna förväntas göra eftersom de bidrar 

med legitimitet, långsiktighet och ansvar (Jansson, 2013).	

	

Det svenska näringslivet består av en stor andel kontrollägare som genom den svenska modellen 

har tillåtits behålla rösträtterna i företagen med förhållandevis lite kapital (Högfeldt, 2005). La 

Porta, Lopez-De-Silanes och Shleifer (1999) visar att bland de 20 största företagen i Sverige 1995 

så kontrollerades 75 % av kontrollägare. I USA var ägandet för motsvarande företag endast 20 %. 

Av de företag där en ägare kontrollerar minst 10 % av rösterna ägs de 20 största svenska företagen 

till 100 % medan de i USA ägs till 20 %. La Porta et al (1999) argumenterar för att om en ägare 

kontrollerar 10 % av rösterna så räcker det för att utöva kontroll över företaget.	
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Olson (1965) skriver att aktörer, som kontrollägare, med mycket makt och som själva lättare kan 

påverka utfallet av en händelse motiveras mer att aktivt delta än små aktörer som inte själva har så 

mycket att säga till om. Kollektivt har de mindre aktörerna en stor möjlighet att påverka men de 

avskräcks av kostnaderna i form av tid och engagemang. De stora aktörerna motiveras eftersom de 

själva kan påverka utfallet utan större kostnader och samtidigt så blir de belönade i större 

utsträckning (Olson, 1965). Olsons resonemang stämmer överens med agentteorins antagande om 

att varje individ handlar utifrån sitt egenintresse där aktörerna väger kostnaderna som det innebär 

att delta mot att enbart åka snålskjuts på den stora aktörens beslut (Fama, 1980).	

	

Stora aktieägare har större intresse i bolagets verksamhet och kan, som Olson (1965) förklarar, 

påverka företaget utan större motstånd. En stor ägares förmögenhet påverkas också i högre grad av 

företagets prestation och det borde betyda att ägaren vill förändra en styrelse som innebär en risk 

för minskad förmögenhet. Det faktum att stora ägare med enkelhet kan påverka företagets strategier 

och ledningens sammansättning innebär också att samhället har förväntningar på att storägaren 

handlar. Företag med skandalassocierade ledamöter och ett koncentrerat ägande borde därför 

omsätta styrelseledamöter i högre grad än de bolag med skandalassocierade ledamöter som har en 

mer utspridd ägarkrets. 	

 

Hypotes 6: Koncentrerat ägande är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	

	

4.4.5 Ägaridentitet 
Aktieägarnas handlande gentemot företaget skiljer sig åt beroende på vilken kategori en ägare 

tillhör enligt Hedlund, Hägg, Hörnell och Rydén (1985). De förklarar att ägare använder sig av 

olika beteenden för att försöka påverka företaget och visa sitt missnöje. De benämner agerandet 

med voice- och exitbeteende. Voice använder sig de ägare av som vill influera bolagets agerande 

medan exit används av de som är missnöjda och som inte vill lägga tid på att påverka företaget. 

Exit innebär helt enkelt att ägaren säljer sitt innehav i företaget. (Hedlund et al, 1985) Thomsen 

och Pedersen (2000) skriver att beroende på vilken typ av ägare som kontrollerar företaget så har 

företaget olika strategier och ägarna utövar sin makt över företaget på olika sätt. Agentteorin stödjer 

argumenten för att ägaren vid företagsskandal bör ingripa (Fama, 1980) och beroende på vilken 

ägare som kontrollerar företaget så bör utfallet för en styrelse bli olika efter en skandal.	
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Tidigare undersökningar som undersökt olika ägartyper har kategoriserat ägande efter beteende 

och mål med ägandet. La Porta et al (1999) tittar på fem kategorier av kontrollägare i sin forskning: 

privat, statligt, institutionellt, företagsägande och en övrig kategori om det exempelvis inte 

existerar någon kontrollägare. Hedlund et al (1985) tittar på institutioner, privatpersoner, anställda 

i företaget och utländska placerare. De argumenterar för att dessa olika ägartyper använder sig av 

exit- och voicebeteende i olika grad, vid olika tillfällen. Dessa skilda ägartyper har också väsentliga 

skillnader i målet med sitt ägande. (Hedlund et al, 1985) Thomsen och Pedersen (2000) 

kategoriserar ägare efter institutioner, familj, bank, företag samt staten och argumenterar likt 

Hedlund et al (1985) att dessa olika ägarkategorier skiljer sig i strategiska mål och prestationsmål. 	

	

I denna studie så kategoriseras företagens kontrollägare in efter fem olika identiteter: institutionell 

kontrollägare, familj/sfär som kontrollägare, företag som kontrollägare, statligt kontrollägande 

samt utländskt kontrollägande. Vanligast förekommande kontrollägare i Sverige är familjer/sfärer 

(Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010; Högfeldt, 2005). Jonnergård och Larsson-Olaison (2010) 

visar med sin forskning att även institutioner, utländska ägare, staten och företag är stora ägare i 

svenska noterade företag. Thomsen och Pedersens (2000) beskrivning av dessa olika ägartyper i 

kombination med Hedlund et al (1985) ägarbeteende leder oss fram till följande hypoteser om 

kontrollägarens agerande vid en företagsskandal.	

	

4.4.5.1 Familj/sfär: 

I Sverige domineras kontrollägarna av familjer eller ägarsfärer (Jonnergård & Larsson-Olaison, 

2010). Detta beror på den svenska modellen med röstdifferentierade aktier, pyramidägande och 

korsvist ägande som tillåtit ägare att behålla kontrollen över företag med litet kapital (Högfeldt, 

2005). Kontrollerande familjer har stora förmögenheter som gör de mer benägna att investera 

långsiktigt. Thomsen och Pedersen (2000) förklarar att det ligger mycket prestige i att fortsätta 

kontrollera och utveckla företagen som funnits i familjen genom generationer. Det är även av 

betydelse att framstå som viktiga medborgare som bidragit till samhällets välfärdsutveckling 

(Agnblad et al, 2001). De svenska familj/sfärägarna använder sig på grund av ovan nämnda 

anledningar av voicebeteendet för att se till att makten stannar kvar i familjen och att säkra bolagets 

fortlevnad (Hedlund et al, 1985). Den starka lojaliteten mot företaget och det långsiktiga ägandet 

gör att familj/sfärägare sällan säljer sina innehav i företag och de antas därför i större utsträckning 

avskeda skandalassocierade styrelseledamöter och ersätta dem med nya i jämförelse med andra 

ägartyper. 
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Hypotes 7a: Familj/sfär som kontrollägare är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal 

	

4.4.5.2 Företag som kontrollägare 
Att företag är kontrollägare förklarar Collin, Gustafsson, Petersson och Smith (2010) genom syftet 

att stärka de affärsmässiga relationerna mellan det ägande och det ägda företaget och kan förklaras 

ytterligare som antingen en symbolisk handling eller behovet av att kontrollera ett annat företag. 

Thomsen och Pedersen (2000) argumenterar för att företagsägande bidrar till 

informationsspridning mellan företaget och det ger stordriftsfördelar. Collin et al (2010) förklarar 

att kontrollägande företag av dessa anledningar tenderar att agera mer som familj/sfär-ägare än 

institutionella ägare. Syftet med ägandet är inte kortsiktig avkastning utan ett kontrollbehov och 

långsiktigt samarbete som intresse (Collin et al, 2010). Av dessa anledningar bör ett voicebeteende 

förekomma i större utsträckning än exit, likt familj/sfärägare (Hedlund et al, 1985). 

Styrelseledamöter som varit med om en skandal i ett företag vars kontrollägare är ett annat företag 

kan därför antas omsättas i hög grad.	

	

Hypotes 7b: Företag som kontrollägare är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal	

	

4.4.5.3 Statligt kontrollägande 

Statens ägande förknippas sällan med maximal avkastning och staten antas fokusera på andra, 

politiska, mål som till exempel anställningsvillkor. Företag som ägs av staten presterar ofta sämre 

än andra företag, samtidigt som de har en säkerhet i att staten har god likviditet. (Thomsen & 

Pedersen, 2000) Shleifer och Vishny (1994) argumenterar för att staten är en egen kategori av ägare 

eftersom de kan använda företagen för att sprida och nå sina politiska mål, samtidigt som samhället 

står för risken. Eftersom staten har ett långsiktigt mål med sitt ägande så säljer de sällan aktier och 

antas därför utöva sin kontroll genom ett voicebeteende (Hedlund et al, 1985). Styrelseledamöter 

som deltagit i en företagsskandal antas därför omsättas i högre grad om staten är kontrollägare 

jämfört med andra ägartyper.	

	

Hypotes 7c: Statligt kontrollägande är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	
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4.4.5.4 Institutionell kontrollägare 
Institutioner som försäkringsbolag, pensions- och aktiefonder, som arbetar på uppdrag av 

privatpersoner, strävar efter hög avkastning och låga risker med sitt innehav (Agnblad et al, 2001; 

Hedlund et al, 1985; Thomsen & Pedersen, 2000). Thomsen och Pedersen (2000) beskriver 

institutionella investerare som portföljägare: specialiserade på att just äga och vars mål endast är 

hög avkastning. Av de rättigheter som Alchian och Demsetz (1972) menar att en aktieägare har så 

använder sig institutioner av rättigheterna till residualen när företaget presterar bra och vid en 

negativ händelse så använder de rättigheten att sälja innehavet. Det finns inget intresse att lägga 

energi på hur bolaget bedrivs och rätten att förändra ledningens sammansättning är inte aktuellt. 

De tenderar därför att använda sig av exitbeteende och sälja sitt innehav när det finns risk för att 

avkastningen avtar efter exempelvis en företagsskandal. (Alchian & Demsetz, 1972; Hedlund et al, 

1985) Institutionella kontrollägare antas på grund av deras låga risktagande och höga 

säljbenägenhet ha litet intresse i att byta ut styrelseledamöter som associeras med en 

företagsskandal. 

	

Hypotes 7d: Institutionella kontrollägare är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal	

	

4.4.5.5 Utländskt kontrollägande 

Hedlund et al (1985) förklarar att utländska ägare nästan enbart använder sig av exit. Eftersom de 

utländska investerarna ofta är institutioner med fokus att få hög avkastning på sitt kapital och ser 

många avkastningsalternativ så tenderar de att sälja sitt innehav och hitta andra lämpliga företag 

att investera i (Collin et al, 2010; Hedlund et al, 1985). En skandalassocierad ledamot som befinner 

sig i ett företag som kontrolleras av utländska ägare antas i mindre grad avskeda styrelser i 

jämförelse med ägare av andra identiteter.	

 

Hypotes 7e: Utländskt kontrollägande är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	
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4.5 Modererande hypoteser - Institutionell teori och stigmatisering  
4.5.1 Företagets storlek 
Enligt den institutionella teorin så strävar företag i huvudsak efter att vara legitima i omgivningens 

ögon (Lynall, Golden & Hillman, 2003). Detta gör att bolag tenderar att efterlikna varandra genom 

mekanismer som isomorfism. För stora bolag blir det extra viktigt att anses vara legitim eftersom 

dessa granskas extra hårt av samhället på grund av att dess stora antal intressenter som anställda, 

leverantörer och aktieägare. Det lilla företaget har inte lika många ögon på sig vilket gör att de inte 

behöver uppvisa samma perfekta utsida som ett större bolag. (DiMaggio & Powell, 1983) En 

företagsskandal som allvarligt skadar ett bolags legitimitet borde därför kritiseras och förstoras om 

bolaget ifråga är relativt stort och välkänt. Att företaget är stort betyder även att fler individer i 

företaget riskerar att ifrågasättas vid en negativ händelse enligt teorin om stigmatisering eftersom 

dessa företag är mer uppmärksammade i media. Detta kan leda till att större företag därför behöver 

sända en tydligare signal genom att avskärma sig från ett större antal personer än ett litet bolag. 

(Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008)	

	

Agrawal, Jaffe och Karpoff (1999), som kontrollerade om storleken spelade någon roll för om en 

ledamot omsattes i samband med bedrägeri, fann att detta inte spelade någon roll för ledamoten 

ifråga. Tidigare forskning visar också på att ledamöter som har uppdrag i stora företag är även de 

som antas vara mest kompetenta (Ferris, Jagannathan & Pritchard, 2003). Dock har det i andra 

undersökningar konstaterats att desto större och mer uppmärksammat företaget var desto större risk 

för ledamotsomsättning (Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 2007; Srinivasan, 2005). 	

	

Enligt den institutionella teorin så granskas stora bolag mer av omgivningen än mindre bolag 

(DiMaggio & Powell, 1983), vilket borde leda till att stora bolag omsätter ledamöter som är 

associerade med en företagsskandal i högre grad. Detta stämmer enligt teorin om stigmatisering 

som menar på att negativa händelser som får stor uppmärksamhet i media och av allmänheten gör 

att fler individer stigmatiseras (Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008). Eftersom storlek och 

uppmärksamhet har visat sig ha betydelse för om en ledamot omsätts eller inte i samband med 

negativa händelser (Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 2007; Srinivasan, 2005) så borde 

även denna relation gälla för en styrelseledamot som är associerad med skandal.	

	

Hypotes 8: Företagets storlek är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	
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4.5.2 VD-avgång och SO-avgång 
Som nämnts tidigare så omsätts de ledande befattningshavarna i olika grad i samband med en 

negativ händelse. Detta kan förklaras av att skandalerna inte sällan är komplicerade och det är ofta 

svårt, speciellt för utomstående, att avgöra vem som ligger bakom (Marcus & Goodman, 1991). 

Det leder till att det inte alltid är självklart vem som blir beskylld och många gånger har personen 

ifråga ingenting med det inträffade att göra (Pozner, 2008). Enligt teorin om stigmatisering utses 

en syndabock som sedan kan avskedas för att bolaget ska behålla sin legitimitet och på så vis få 

fortsatt förtroende från samhället (Goffman, 1990). Flera forskare har visat att VD är den som oftast 

får lämna (Arthaud-Day et al, 2006; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008). Ett avsked av 

den individ som är företagets ansikte utåt och som har ansvar för företagets dagliga arbete anses 

som en stark symbolisk handling eftersom företaget har gjort sig av med det som bidragit till en 

skandals uppkomst. Men även andra ledande befattningshavare som styrelseordföranden och 

ekonomichefen har fått gå i samband med negativa händelser (Arthaud-Day et al, 2006; Desai, 

Hogan & Wilkins, 2006; Fee & Hadlock, 2004)	

	

Det finns dock undersökningar som menar på att ett företags prestation inte är beroende av en 

person, utan tillskrivs gruppen och att en VD:s avgång ökar riskerna för att andra högt uppsatta 

individer som står nära VD:n, däribland styrelsen, också tvingas lämna (Farrel & Whidbee, 2000; 

Fee & Hadlock, 2004). De ledamöter som inte anses stå nära VD:n och som är delägare i företaget 

är de som oftast får stanna kvar (Farrell & Whidbee 2000).	

	

Styrelsens nära förbindelser tillsammans med dess roll att utse och kontrollera VD:n kan leda till 

att också de ifrågasätts när VD omsätts och resultera i att även styrelseledamöterna får lämna 

företaget (Farrell & Whidbee, 2000). Det föreslås dock att VD är lättare att skylla på eftersom 

styrelsen består av en rad olika individer och att det därför är svårare att välja ut en särskild person 

ur denna skara. Men ska en viss person väljas ut från styrelsen borde det vara styrelseordföranden 

eftersom denne står ut mest av styrelsens olika medlemmar och är en ledande befattningshavare 

likt en VD (Arthaud-Day et al, 2006; Desai, Hogan & Wilkins, 2006; Fee & Hadlock, 2004). 

Styrelsen, som har det egentliga huvudansvaret och har makten att avsätta VD:n och utnämna 

ordförande (SFS 2005:551) kan på detta sätt delta i smutskastningen, skydda sig och kanske rentav 

vända det till något positivt för dem själva om de lyckas påvisa en förbättring (Farrell & Whidbee, 

2000). En VD:s eller styrelseordförandes avgång i bolaget borde därför innebära att fokus 
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försvinner från en styrelseledamot som är associerad med företagsskandal. Därav har följande 

hypotes formulerats. 	

	

Hypotes 9a: VD-avgång är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot som associeras 

med företagsskandal	

	

Hypotes 9b: SO-avgång är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot som associeras 

med företagsskandal	

	

4.5.3 Styrelseledamotens position 
Styrelseordförandes eller verkställande direktörens avgång innebär enligt teorin om stigmatisering 

att styrelsens ledamöter omsätts i mindre grad eftersom VD eller SO istället utpekas som syndabock 

och därför minskar uppmärksamheten för styrelsen (Pozner, 2008; Wiesenfeld, Wurthmann & 

Hambrick, 2008). Individer som är VD och SO är som nämnts tidigare mer välkända än de övriga 

som sitter i styrelsen. Att vara VD eller SO och associeras med en företagsskandal borde därför 

leda till att man omsätts i högre grad från sina uppdrag än andra styrelseledamöter. Oavsett om 

man innehar dessa positioner i skandalföretaget eller i andra bolag borde man ifrågasättas i högre 

grad än de ledamöter som ej innehar dessa typer av högre positioner. En styrelseledamot som 

associeras med en företagsskandal och dessutom innehar positionen verkställande direktör eller 

styrelseordförande i något bolag borde enligt ovanstående omsättas i högre grad än de ledamöter 

som inte har en sådan högre position.	

 

Hypotes 10a: En styrelseledamots position som VD är positivt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

Hypotes 10b: En styrelseledamots position som SO är positivt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal 

	

4.5.4 Antal ledamöter i styrelsen 
Styrelsens storlek och komplexitet gör alltså, bland annat, att det ofta är VD:n som väljs ut som 

den skyldiga i samband med en negativ händelse (Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008). 

Men även en stor ägare kan på samma grunder stigmatiseras (Jansson, 2013). Styrelser kan variera 
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i storlek och ju större den är desto fler personer och olika uppgifter tillkommer, vilket bidrar till att 

komplexiteten kring vem som gör vad ökar (Jensen, 1993). Denna oklarhet kring vem som gör vad 

och det stora antalet individer gör det svårt att peka ut just en person i styrelsen som är orsaken 

bakom den negativa händelsen. Vilket ytterligare förstärks av det inte alltid är självklart vem som 

bär skulden till att en skandal sker (Marcus & Goodman, 1991). Detta borde bidra ytterligare till 

att det blir svårare för någon i styrelsen att få skulden och att just VD:n eller en stor ägare istället 

beskylls och stigmatiseras. En stor styrelse med många ledamöter borde därför bidra till att 

utomstående har svårare att stigmatisera specifika ledamöter och därmed borde dessa ledamöter 

skonas i högre grad än ledamöter i en mindre styrelse.	

	

Hypotes 11: Antal ledamöter i styrelsen är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal	

	

Både teorin om stigmatisering och agentteorin visar på att det kan finnas ett samband mellan antalet 

ledamöter i styrelsen och styrelseomsättningen. Dock så förespråkar agentteorin en U-formad 

relation och teorin om stigmatisering en negativ relation. 

 
4.6 Modererande hypoteser - Resursberoendeteorin 
4.6.1 Företagets beroende av sin omgivning 
Inom resursberoendeteorin så är det väsentligt att företagets mål och åtaganden uppfattas som 

legitima av omgivningen för att företaget ska få tillgång till nödvändiga resurser (Pfeffer & 

Salancik, 1978). En företagsskandal leder till legitimitetsförlust och företagen försöker då vidta 

åtgärder för att skydda eller återvinna sin legitima status och på så sätt återvinna förlorade 

resursgivare (Suchman, 1995). Enligt resursberoendeteorin så är omsättningen av 

styrelseledamöter en av de huvudsakliga sätten att rätta sig efter omgivningen och på sätt återgå 

till att anses vara legitim (Pfeffer & Salancik, 1978). 	

	

Företag är dock beroende av sin omgivning i olika grad och agerar därför olika utifrån detta. Cowen 

och Marcel (2011) tittade på hur ett företags omgivning påverkade hur det ställde sig till en 

skandalassocierad ledamot. Där fann man ett samband mellan omsättning av styrelseledamöter som 

associeras med en rättelse av finansiella rapporter och bolag som var under hård bevakning av till 

exempel aktieanalytiker. Detta visar att de företag som blir hårt granskade av utomstående därmed 

skulle ha svårare att kunna kvarhålla en ledamot som associeras med en skandal. Företag som är 



	44 

starkt belånat eller har höga krediter till leverantörer borde även de kritiseras hårt om de valde att 

inte vidta åtgärder mot skandalassocierade ledamöter (Cowen & Marcel, 2011). Agerar inte bolaget 

och åtgärdar legitimitetsförlusten försvåras bolagets förvärvande av värdefulla resurser och därmed 

riskeras även dess existens. Detta påverkar även de intressenter som har ett engagemang i företaget 

negativt. (Pfeffer & Salancik, 1978)	

	

Enligt resursberoendeteorin så är företaget i högsta grad beroende av sin omgivning och måste 

därför upprätthålla goda relationer med denna för att garantera tillförsel av resurser (Pfeffer & 

Salancik, 1978). Företag är dock olika beroende av sin omgivning och granskas olika hårt vilket 

leder till att man därför också regerar olika angående den legitimitetsrisk som en skandalassocierad 

styrelseledamot innebär (Cowen & Marcel, 2011). Skandalassocierade styrelseledamöter som sitter 

med i bolag med ett starkt beroende av sin omgivning borde därför omsättas i högre grad än i 

företag som inte är lika starkt beroende till sin omgivning.	

	

Hypotes 12: Företagets beroende av sin omgivning är positivt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

4.6.2 Styrelsens kapital 
Det är styrelsens huvuduppgift att förse organisationen med resurser och bidra till att företaget 

uppfattas som legitimt enligt resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik, 1978). En styrelseledamot 

utvärderas utifrån det sociala och humana kapitalet. Ett stort nätverk visar på ett stort socialt kapital. 

Det bidrar med information och viktiga kontakter som gynnar företaget. Ledamotens humana 

kapital beror på faktorer som utbildning, erfarenhet och kompetenser. (Hillman & Dalziel, 2003) 

Tidigare forskning har visat på att styrelseledamöter omsätts i högre grad vid negativa händelser 

än under normala förhållanden (Arthaud-Day et al, 2006; Cowen & Marcel, 2011; Srinivasan, 

2005). Hur eller om en styrelse sanktioneras i samband med en negativ händelse har visats bero på 

i vilken grad styrelsens ledamöter påverkar bolagets möjligheter att förvärva resurser. (Cowen & 

Marcel, 2011; Marcel & Cowen, 2014)	

	

4.6.2.1 Styrelsens samlade sociala kapital 

Cowen och Marcel (2011) konstaterar i sin forskning att styrelseledamöters samlade sociala kapital 

påverkar utfallet för styrelsens ledamöter efter rättelser av finansiella rapporter. De finner en 
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inverterad U-formad relation mellan socialt kapital och styrelseavsked. Styrelser med lågt eller 

högt kapital avskedar ifrågasatta styrelseledamöter i mindre utsträckning än de styrelserna med ett 

medelhögt socialt kapital. Anledningen till detta är att styrelser med medelhögt kapital kan utveckla 

relationer som bidrar med resurser på ett förmånligt sätt men kapitalet räcker inte till för att försäkra 

bolagets fortsatta tillförsel av resurser om en styrelseledamots handlande eller legitimitet 

ifrågasätts. 	

	

De styrelser med ett starkt socialt kapital förväntas kunna försäkra tillgången till resurser trots att 

någon i styrelsen har ett befläckat rykte medan de styrelser som har ett lågt socialt kapital inte har 

så höga förväntningar på sig från omgivningen från början. (Cowen & Marcel, 2011) Utifrån de 

resultat som Cowen och Marcel (2011) visar så görs antagandet att det sociala kapitalet på samma 

sätt inverkar på skandalassocierade styrelseledamöter.	

	

Hypotes 13a: Styrelsens samlade sociala kapital har en inverterad U-formad relation till 

omsättning av styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

	
Figur 3: Inverterad U-formad relation - Styrelsens Sociala Kapital 

 

4.6.2.2 Styrelseledamotens sociala kapital  
Sociala kapitalet spelar alltså enligt Cowen och Marcel (2011) roll för vilka styrelser som riskerar 

att förlora en kollega som varit med om en negativ händelse. Dock studerar de inte vilka enskilda 

ledamöter som oftast omsätts. En enskild styrelseledamots sociala kapital borde också spela roll 

för om man får avgå eller ej. (Cowen & Marcel, 2011) Pfeffer och Salancik (1978) skriver om 

interlocking och de fördelar som följer av att en ledamot sitter med i flera styrelser. Det bidrar 

bland annat till minskad osäkerhet, bättre kommunikation mellan företagen, informationsspridning 

och det förser företaget med legitimitet (Pfeffer & Salancik, 1978; Shropshire, 2010). 	
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Att socialt kapital även spelar roll i samband med en negativ händelse för en enskild ledamot som 

varit med om en negativ händelse, fann Marcel och Cowen (2014) i sin nästkommande studie. De 

finner att ledamöter som förknippas med en rättning och som har ett högt socialt kapital omsätts i 

mycket mindre grad än ledamöter med lågt kapital. Dessa ledamöter anses nämligen bidra med 

värdefulla kontakter, legitimitet och resurser till företaget. Genom att avskeda en mindre ansedd 

ledamot och anställa en mer välkänd anses man även åtgärda legitimitetsförlusten och visa på 

förbättring. (Marcel & Cowen, 2014; Suchman, 1995)	

	

En styrelseledamot som sitter med i flera styrelser ökar sitt sociala kapital och blir mer betydelsefull 

genom alla resurser som kommer företaget till del. Detta innebär att ledamöter som innehar ett stort 

socialt kapital anses vara mer värdefulla för det skandaldrabbade företaget och man väljer därför 

att behålla dessa (Marcel & Cowen, 2014). Istället så väljer man att avskeda en styrelseledamot 

som inte har ett lika stort socialt kapital.	

	

Hypotes 13b: En styrelseledamots sociala kapital är negativt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

 
4.6.2.3 Styrelseledamotens humankapital - position 

Det sociala kapitalet är inte det enda som avgör hur värdefull man är för företagets insamlande av 

resurser. Även en styrelseledamots humankapital spelar en avgörande roll. Humankapitalet 

innefattar utbildning, färdigheter och erfarenhet. (Lynall, Golden & Hillman, 2003; Pfeffer & 

Salancik, 1978) Av dessa har en styrelseledamots erfarenhet, av en tidigare högt uppsatt position, 

funnits vara särskilt avgörande för hur de kan bidra till företagets verksamhet (Baysinger & 

Zardkoohi, 1986). En position som VD eller SO innebär att individen uppfattas som kunnig och 

erfaren i jämförelse med andra individer (Marcel & Cowen, 2014). Marcel och Cowen (2014) visar 

att de styrelseledamöter som har större erfarenhet sedan tidigare, i form av anställningar som VD 

eller specifika kunskaper inom exempelvis juridik eller revision, får sitta kvar på sina positioner i 

större utsträckning efter finansiella bedrägerier än de individer som inte har samma erfarenhet. På 

samma sätt går det argumentera för att de styrelseledamöter som deltar i en företagsskandal och 

som har ansedda positioner vid skandalens inträffande har ett större skydd jämfört med de 

ledamöter som inte har positioner av samma grad.	
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Hypotes 14a: En styrelseledamots position som VD är negativt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

Hypotes 14b: En styrelseledamots position som SO är negativt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

4.6.2.4 Styrelseledamotens humankapital - ålder 
En styrelseledamots erfarenheter och färdigheter är något som utvecklas med tiden. Åldern spelar 

därför också en avgörande roll för en styrelseledamots humana kapital. (Golden & Zajac, 2001) 

Äldre ledamöter har samlat på sig erfarenhet under en lång tid vilket gör dem värdefulla för företag 

som de är inblandade i. Man har jobbat längre och har då hunnit med att inte bara utveckla ett stort 

kontaktnät, utan även hunnit med att ackumulera erfarenheter och färdigheter som är användbara i 

styrelsearbetet. (Pfeffer & Salancik, 1978) Det som kan anses negativt med äldre ledamöter är att 

de befinner sig långt bort från företagets operativa verksamhet och därför inte har den kunskap om 

bolagets drift som behövs för välgrundade beslut (Golden & Zajac, 2001). Taylor (1975) visar att 

äldre individer fattar beslut långsammare än yngre individer men att äldre lättare tar till sig specifik 

och viktig information eftersom de har erfarenhet av liknande beslut tidigare. Taylor (1975) visar 

även att äldre individer lägger mycket tid på att samla information för att kunna fatta de rätta 

besluten, vilket är en förklaring till att besluten fattas i långsammare takt. Informationsinsamling 

ses som en viktig egenskap inom resursberoendeteorin då det ligger till grund för att kunna tolka 

och ta rätt beslut med hänsyn till omgivningen (Pfeffer & Salancik, 1978). 	

	

Företag borde inte vara lika villiga att göra sig av med äldre skandalassocierade ledamöter eftersom 

de anses vara bättre på att bidra med resurser. Även om ledamöterna inte har full insikt i den 

operativa verksamheten genom fysiskt deltagande så kan de snabbare än andra ta till sig viktig 

information som de använder för att ta ett välgrundat beslut i förhållande till rådande 

omständigheter. Enligt resursberoendeteorin borde äldre ledamöter anses vara mer värdefulla och 

eftertraktade än yngre förmågor.	

	

Hypotes 15: En styrelseledamots ålder har en negativ relation till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal	
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4.6.3 Företagets ägande 
4.6.3.1 Koncentrerat ägande 

En av de viktigaste resurserna som styrelsen bidrar med är legitimitet (Hillman & Dalziel, 2003; 

Pfeffer & Salancik, 1978). Vid en negativ händelse lider styrelsen en förlust av denna resurs 

eftersom man ifrågasätts av omgivningen. Denna förlust behöver åtgärdas och återvinnas för att 

bolaget ska försäkra sig om fortsatt tillförsel av resurser. (Pfeffer & Salancik, 1978) Legitimitet 

och kontroll kan även komma från en kontrollägare. Dessa stora ägare antas bidra med legitimitet, 

långsiktighet och ansvar. (Jansson, 2013) En stor ägare bidrar alltså också med legitimitet och kan 

därmed väga upp för den legitimitetsförlust som styrelsen ådragit sig i samband med den negativa 

händelsen. 	

	

Cowen och Marcel (2011) undersökte varför bolag agerar olika starkt på en företagsskandal och 

varför en styrelseledamot endast får lämna vissa av sina uppdrag. De visar bland annat att bolag 

med ett koncentrerat ägande inte omsätter några styrelseledamöter utan snarare tvärtom. De menar 

på att det koncentrerade ägandet fungerar som en ytterligare kontrollmekanism som gör upp för 

styrelsens misstag och den legitimitetsförlust som bolaget kan ha ådragit sig (Cowen & Marcel, 

2011). Detta gör att man inte vinner så mycket på att göra sig av med styrelsen och att man därför 

använder sig av andra sätt för att påvisa förändring och återgående till rådande normer. Det kan 

nämligen även åstadkommas genom att till exempel tillsätta en utredningsgrupp eller inbjuda statlig 

övervakning för att på det viset återfå den förlorade legitimiteten (Suchman, 1995). En stark 

ägarkoncentration fungerar enligt resursberoendeteorin som ett skydd för styrelsens ledamöter och 

leder oss fram till följande hypotes.	

	

Hypotes 16: Koncentrerat ägande är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	

	

Både resursberoendeteorin och agentteorin visar på att det kan finnas ett samband mellan företagets 

ägarkoncentration och styrelseomsättning. Dock så förespråkar agentteorin en positiv relation och 

resursberoendeteorin en negativ.	

	

4.6.3.2 Minoritetsägare i kombination med koncentrerat ägande 

Det skydd som styrelsens ledamöter får genom att en stor ägare bidrar med legitimitet fungerar så 

länge som allmänheten uppfattar det som trovärdigt. En kontrollerande ägare kan styra i företaget 
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efter eget intresse så länge ingen annan part ifrågasätter dennes handlande. I de bolag där det finns 

en minoritetsägare existerar också andra intressen än kontrollägarens som kan förhindra skyddet 

som en styrelseledamot får från den kontrollerande ägaren i samband med en företagsskandal. 

Minoritetsägare har givits ett skydd i svensk lagstiftning just för att förhindra att en kontrollerande 

ägare kan driva verksamhet enbart i sitt eget intresse (SFS 1975:1385; SFS 2005:551). 

Kombinationen med minoritetsägare och koncentrerat ägande har inte undersökts i tidigare studier 

eftersom förhållandet är typiskt för Sverige och amerikanska länder har ett mer spritt ägande än till 

exempel Sverige (Högfeldt, 2005; La Porta et al, 1999). Då en minoritetsägare existerar kan en 

styrelseledamot, som ofta har nära anknytning till företagets storägare, i större utsträckning tvingas 

bort från sin position eftersom minoritetsägaren har stor insikt i företaget och på så sätt kan 

uppmärksamma och ifrågasätta en skandalassocierad ledamot. Detta borde då eliminera det skydd 

som kontrollägaren förser.	

	

Hypotes 17: Minoritetsägare i kombination med koncentrerat ägande är positivt relaterat till 

omsättning av styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

4.7 Sammanfattning av hypoteser 
I tabell 1 presenteras en sammanfattning av uppsatsens samtliga hypoteser. De två 

huvudhypoteserna förutspår att styrelseledamöter som associeras med en företagsskandal omsätts 

i högre grad än andra ledamöter både i direkt anslutning till skandalen och på längre sikt. Efter 

huvudhypoteserna följer 23 modererande hypoteser som bidrar till förståelse för vilka egenskaper 

hos styrelseledamoten respektive företaget som förstärker eller lindrar effekten av 

styrelseledamotsomsättning i samband med en företagsskandal. Hypoteserna kategoriseras efter 

fyra teorier som kan förklara dessa effekters inverkan. Beroende på vilka hypoteser som accepteras 

så blir det möjligt att uttala sig om vilken teori som bäst kan förklara omsättningen av en 

styrelseledamot som associeras med en företagsskandal. 
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Nr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7a 

7b 

7c 

7d 

7e 

8 

9a 

9b 

10a 

10b 

11 

12 

13a 

13b 

14a 

14b 

15 

16 

17 

 

 

Teori 

 

 

Agent 

Agent 

Agent 

Agent 

Agent 

Agent 

Agent 

Agent 

Agent 

Inst/stigma 

Inst/stigma 

Inst/stigma 

Inst/stigma 

Inst/stigma 

Inst/stigma 

Resurs 

Resurs 

Resurs 

Resurs 

Resurs 

Resurs 

Resurs 

Resurs 

 

P 

+ 

+ 

- 

+ 

⋃ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

∩ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

Hypotes 

Association med företagsskandal är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot 

Association med företagsskandal är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot på lång sikt 

Företagets prestation är negativt relaterat… 

Antal anställda är positivt relaterat… 

Antal ledamöter i styrelsen har en U-formad relation… 

Koncentrerat ägande är positivt relaterat… 

Familj/Sfär som kontrollägare är positivt relaterat… 

Företag som kontrollägare är positivt relaterat… 

Statligt kontrollägande är positivt relaterat… 

Institutionell kontrollägare är negativt relaterat… 

Utländskt kontrollägande är negativt relaterat… 

Företagets storlek är positivt relaterat… 

VD-avgång är negativt relaterat… 

SO-avgång är negativt relaterat… 

En styrelseledamots position som VD är positivt relaterat… 

En styrelseledamots position som SO är positivt relaterat… 

Antal ledamöter i styrelsen är negativt relaterat… 

Företagets beroende av sin omgivning är positivt relaterat… 

Styrelsens samlade sociala kapital har en inverterad U-formad relation… 

En styrelseledamots sociala kapital är negativt relaterat… 

En styrelseledamots position som VD är negativt relaterat… 

En styrelseledamots position som SO är negativt relaterat… 

En styrelseledamots ålder har en negativ relation… 

Koncentrerat ägande är negativt relaterat… 

Minoritetsägare i kombination med koncentrerat ägande är positivt relaterat… 

 

...till omsättning av styrelseledamot som associeras med företagsskandal 

Tabell 1: Sammanfattning av hypoteser	
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Kapitel 5. Empirisk metod 
I den empiriska metoden förklaras ramverket för studiens genomförande. Här beskrivs varför en 

longitudinell undersökningsdesign i kombination med en tvärsnittsdesign lämpar sig för denna 

uppsats. Urvalet av de svenska börsnoterade företagens styrelseledamöter presenteras och följs av 

en bortfallsanalys. Sist i kapitlet operationaliseras samtliga variabler där även datainsamlingen 

förklaras. 	

	

 5.1 Undersökningsdesign 
Den undersökningsdesign som används skapar ett ramverk för hur datainsamlingen går till och 

bestämmer på vilket sätt datan analyseras (Bryman & Bell, 2005). Denna uppsats grundar sig i en 

longitudinell undersökningsdesign eftersom fokus är att se hur styrelseledamöter som associeras 

med en företagsskandal omsätts under kommande år efter skandalen. En longitudinell design 

innebär att ett urval studeras vid minst två tillfällen (Bryman & Bell, 2005). För att kunna se hur 

styrelseledamöter omsätts så lämpar sig en longitudinell design väl.	

	

För att kunna uttala sig om variationer inom en population så används även en tvärsnittsdesign där 

data för flera fall samlas in vid samma tidpunkt. Detta är nödvändigt för att kunna ge generaliserade 

resultat. (Bryman & Bell, 2005) För att kunna förklara varför styrelseledamöter eventuellt omsätts 

efter en företagsskandal så lämpar sig en tvärsnittsstudie väl eftersom flertalet varierande faktorer 

inom populationen kan bidra till denna förståelse.	

	

För att samla in större mängd data så används ofta enkäter, strukturerade intervjuer eller 

datainsamling av redan färdigt material. (Bryman & Bell, 2005) Strukturerade intervjuer innebär 

att respondenten svarar på ett, i förväg bestämt, frågeformulär där lite utrymme finns för 

intervjuaren att frångå frågorna (Bryman & Bell, 2005). Som redan nämnts så utgår vi från att 

styrelseledamöter, och andra insatta individer, ogärna deltar vid en intervju eftersom det kan skada 

både individens och företagets rykte och legitimitet. Svaren som ges antas av samma anledning 

inte vara helt sanningsenliga och skulle kräva en hög nivå av tolkning. Enkäter skulle på ett bättre 

sätt ge sanningsenliga svar eftersom respondenterna kan delta anonymt. Enkäter är mindre 

tidskrävande än strukturerade intervjuer och ger många svar som kan kodas och sammanställas. 

Gemensamt för intervjuer och enkäter är att svaren som ges dock inte är helt objektiva eftersom 
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respondenter tolkar samma fråga på olika sätt. Respondenternas personliga åsikter är inte heller 

relevant för att ge svar på studiens hypoteser.	

	

För att bättre kunna samla in en stor mängd data som är tillförlitlig och där lite inslag av subjektiv 

tolkning krävs så lämpar sig datainsamling av redan färdigt material. I jämförelse med 

strukturerade intervjuer och enkäter så blir datainsamlingen av färdigt material mindre 

tidskrävande och resultaten blir mer tillförlitliga och objektiva till verkligheten. Skulle studien 

däremot fokusera på styrelseledamöters åsikter kring omsättning och företagsskandal så skulle 

enkäter eller intervjuer bättre lämpa sig än datainsamling av redan färdigt material såsom 

årsredovisningar, publikationer och tidskrifter.	

	

5.2 Urval 
För att kunna avgöra hur styrelseledamöter som associeras med en företagsskandal omsätts har 

studien valt att fokusera på de styrelseledamöter som hade ett eller flera styrelseuppdrag i de företag 

som förekom på Stockholmsbörsen under åren 2001-2003. Börsnoterade företag studeras dels för 

att styrelseledamöter i noterade företag är mer utsatta för allmänhetens publicitet, dels för att 

information kring styrelseledamöter som inte sitter med i publika företag vid denna tidpunkt är 

svårtillgänglig.	

	

För att kunna se de långtida effekterna av hur en styrelseledamot omsätts efter en företagsskandal 

behövde vi gå tillbaka ett antal år i tiden. Information samlades in kring vilka företagsskandaler 

som skett under slutet av 1900-talet och under 2000-talet och sorterades efter år då skandalen 

uppmärksammades (appendix 6 & 7). Till denna informationsinsamling om företagsskandaler 

användes primärt källan Det Kidnappade Kapitalet: På Spaning I Skandiaaffärens Skugga som gavs 

ut 2007 av Olle Rossander. I boken fokuserar Rossander på Skandiaskandalen, som inträffade 

2002, men han listar även svenska företagsskandaler från 1970 fram till bokens publicering 2007. 

Utöver Rossanders bok så användes Dagens Industri och Affärsvärldens arkiv från respektive 

hemsida för att söka företagsskandaler.	

	

De svenska skandalerna där börsnoterade företag deltagit bildar kluster kring 2001-2003 samt 

2007-2009. Valet föll på åren 2001, 2002 och 2003 eftersom långtida effekter då kan undersökas. 

Något som inte varit möjligt på samma vis med skandalerna från 2007-2009. Företagsskandalerna 

som förekom under 2001-2003 innefattar även de mest typiska och välkända skandaler i modern 
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tid. En annan stor fördel med åren 2001-2003 är att en förhållandevis lättillgänglig datainsamling 

är möjlig. Något som varit problematiskt under 1900-talet. Nackdelarna med åren 2001-2003 är att 

information om intressanta variabler som till exempel ersättningsutskott och revisionsutskott inte 

finns tillgänglig. Inte heller förekommer en styrelseledamots utbildning och tidigare erfarenhet så 

frekvent i en årsredovisning som det gör idag.	

	

I urvalet för denna studie ingår samtliga styrelseledamöter som sitter med i ett svensk, börsnoterat 

företags styrelse under åren 2001, 2002 eller 2003 och som är vald av bolagsstämman. Suppleanters 

deltagande i styrelsen är individuellt för varje bolag och deras ansvar kan inte likställas med de 

bolagsstämmovalda ledamöterna (SFS 1975:1385) Arbetstagarrepresentanterna, som valts av 

lokala arbetstagarorganisationer som är knutna till företagets kollektivavtal, står inte till svars för 

företagets ägare (SFS 1987:1245). De förekommer inte heller på samma sätt i andra länder (Sinani 

et al, 2008) och för att kunna jämföra resultaten med tidigare forskning så utelämnas samtliga 

suppleanter och arbetstagarrepresentanter. Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter som 

deltog i ett börsnoterat företags styrelse under åren 2001-2003 uppgår till 6142. Dessa fördelar sig 

enligt följande: år 2001 = 2118, år 2002 = 2074, år 2003 = 1950. Antalet företag som var noterade 

under varje år är 2001 = 335, 2002 = 335, 2003 = 312	

	

Eftersom studien utförs på styrelseledamotsnivå, och inte företagsnivå, så blir urvalet av 

styrelseledamöter som associeras med en företagsskandal tillräckligt stort för att genomföra en 

kvantitativ studie och resultaten kan antas vara generaliserbara. De skandalassocierade 

ledamöterna kan sedan jämföras med resten av börspopulationen för att se hur de båda grupperna 

skiljer sig åt. 

	

De företagsskandaler som uppdagades under 2001-2003 och som ingår i studien är följande: 

2001: Sas, Confidence, JP Nordiska, NCC, Peab, Skanska	

2002: Skandia, Alfa Laval, Atlas Copco, Sandvik	

2003: Intrum Justitia, Gotlandsbolaget, Frontyard	

	

En företagsskandal definieras som:	

Corporate scandals can be defined as widely publicized incidents involving allegations of 

managerial wrongdoing, disgrace, or moral outrage on the part of one or more members of a 

company. (Bonini & Boraschi, 2010 s. 242)	
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Vilket kan översättas till att företagsskandaler definieras som en allmänt uppmärksammad händelse 

som innehåller anklagelser angående felaktigt, skamligt eller omoraliskt handlade och som kan 

härledas till en eller flera representanter för ett företag. Samtliga företagsskandaler som ingår i 

denna studie uppfyller kriterierna i Bonini och Borachis definition (2010). För mer information om 

de företagsskandaler som ingår i studien, se appendix 6 samt appendix 7. 

	

5.3 Bortfallsanalys 
Av informationen som samlats in så förekommer det bortfall på grund av att all data inte kunnat 

samlas in om företagen. Till exempel variablerna ROA, Tillgångar och Skuldsättningsgrad finns 

inte alltid tillgängligt eftersom företag har fusionerats eller gått i konkurs och då publiceras ingen 

årsredovisning. De företag som har blivit uppköpta, avnoterats eller gått i konkurs är inte med i 

urvalet eftersom informationen blir missvisande om ett företag har varit noterat en kortare tid under 

ett år. På samma sätt har företag som har brutet räkenskapsår tagits bort från det slutliga urvalet 

eftersom informationen inte blir jämförbar med de företag som redovisar enligt kalenderår då 

tidsperioden blir en annan. De oberoende variablernas relation till omsättning av styrelseledamot 

får en fördröjd effekt och kan komma att påverka resultatets tillförlitlighet. 

	

För att kontrollera att det slutliga urvalet är representativt och inte skiljer sig från det ursprungliga 

så jämförs fördelningen av börsvärde mellan det slutliga urvalet och populationen. Detta eftersom 

börsvärde var möjligt att samla in för samtliga observationer.	

	

 N Min Max Summa Medel Std. Avv 

Bortfall 
Börsvärde (mkr) 

6142 
6142 

0 
4 

1 
909689 

412 
62432576 

,07 
10164 

,250 
44036,786 

Tabell 2: Bortfallsanalys – Deskriptiv data 

 

I tabell 2 så redovisas deskriptiv data för Bortfall och Börsvärde. I populationen ingår 6142 

styrelseuppdrag för åren 2001, 2002 och 2003. Datan för Bortfall visar att 412 uppdrag, eller cirka 

7 % av populationen försvinner till det slutliga urvalet. Detta på grund av att företaget där 

styrelseledamoten har sitt uppdrag blir uppköpt (128 uppdrag), har brutet räkenskapsår (243 

uppdrag) eller på grund av samtliga data inte har kunnat samlas in för den ledamoten (41 uppdrag). 

Börsvärdet visar att data har kunnat inhämtas för hela populationen. Minsta börsvärdet på ett 
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företag är 4 miljoner kronor och det mest värdefulla företaget, mätt i börsvärde, redovisar ett värde 

på 909689 miljoner kronor. 

 

För att se om urvalet är representativt jämfört med populationen så genomförs en 

korrelationsanalys där Bortfallet och Börsvärdet ingår. Resultatet av analysen presenteras i tabell 

3. Korrelationstabellen visar att ingen signifikant relation finns mellan de båda variablerna. Det 

innebär att det inte finns någon signifikant skillnad i börsvärde mellan de variabler som slutligen 

ingår i urvalet och det som faller bort. Eftersom korrelationsanalysen inte uppvisar någon 

signifikans så dras slutsatsen att det slutliga urvalet är representativt för hela populationen och att 

resultaten som redovisas i följande kapitel är tillförlitliga. Det slutliga urvalet är således 5730 

(6142-412). Urvalet kommer sedan att minska för varje år eftersom styrelseledamöter pensioneras, 

avgår eller företagen avnoteras och går i konkurs. Detta presenteras mer ingående i följande kapitel. 

	

 Correlations Bortfall Börsvärde 

Bortfall 
 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

1 
 

6142 

,001 
,936 

6142 

Börsvärde Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

,001 
,936 

6142 

1 
 

6142 

Tabell 3: Bortfallsanalys - Korrelation 

 

Företaget Lekia Holding förekommer i publikationen Styrelser och Revisorer i Sveriges 

börsföretag under 2002 (Sundin & Sundqvist, 2002a). Börsnoteringen av Lekia Holding var 

bestämd och skulle genomföras en kort tid efter att Styrelser och Revisorer publicerades. Lekia 

Holding noterades dock aldrig på börsen eftersom de prognostiserade en förväntad förlust 

(Bernholm, 2008). Av ovan nämnda anledning så plockades styrelseledamöterna i Lekia Holding 

bort från urvalet. 

	

5.4 Datainsamling 
Datainsamlingen till denna uppsats har inhämtats från tre primära källor: Publikationerna Styrelser 

och Revisorer i Sveriges börsföretag, Ägarna och Makten i Sveriges börsföretag samt från 

databasen Infotorg Företag. Ytterligare källor som har använts är tidskriften Affärsvärlden samt de 

noterade företagens årsredovisningar. 
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Data angående samtliga styrelseledamöter i svenska noterade företag har inhämtats från 

publikationen Styrelser och Revisorer i Sveriges börsföretag (Fristedt, Larsson & Sundqvist, 2010; 

Fristedt, Larsson & Sundqvist, 2011; Fristedt & Sundqvist, 2003; Fristedt & Sundqvist, 2004a; 

Fristedt & Sundqvist, 2005a; Fristedt & Sundqvist, 2006; Fristedt & Sundqvist, 2007; Fristedt & 

Sundqvist, 2008; Fristedt & Sundqvist, 2009; Sundin & Sundqvist, 2001a; Sundin & Sundqvist, 

2002a). Här har data inhämtats för styrelseledamöters namn, ålder, kön, nationalitet, antal uppdrag, 

antal ledamöter i styrelsen, avnotering av företaget, uppköp, namnförändringar samt position som 

verkställande direktör och styrelseordförande. Publikationen har använts i svenska studier av bland 

annat Jonnergård och Stafsudd (2011) samt av Henrekson och Jakobsson (2012) vilket bidrar med 

hög tillförlitlighet till informationen. 

	

Publikationen Ägarna och Makten i Sveriges börsföretag (Fristedt, Sundin & Sundqvist, 2003; 

Fristedt & Sundqvist, 2004b; Fristedt & Sundqvist, 2005b; Sundin & Sundqvist, 2000; Sundin & 

Sundqvist, 2001b; Sundin & Sundqvist, 2002b) har använts för att inhämta data för företagens 

börsvärde, ägarförändring, listnotering, koncentrerat ägande, minoritetsägande, ägaridentiteter, 

avnotering, uppköp samt namnförändringar. Ägarna och Makten i Sveriges börsföretag 

förekommer i flera svenska och internationella studier (Henrekson & Jakobsson, 2012; Jonnergård 

& Stafsudd, 2011; La Porta et al, 1999;).	

	

Databasen Infotorg Företag har använts för att inhämta data om samtliga svenska företag som var 

börsnoterade under åren 2001, 2002 samt 2003. Här inhämtades data om företagens tillgångar, 

skulder, eget kapital, avkastning på totalt kapital, skuldsättningsgrad, antal anställda, samt om 

företagets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Infotorg Företag inhämtar sin företagsdata 

från följande kända informationskällor: Bisnode Kredit, Bisnode Marknad, Bolagsverket, Dun & 

Bradstreet, Graydon UK Limited, Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån SCB (InfoTorg 

Företag, 2016). Dessa källor bidrar med hög tillförlitlighet till att datan är korrekt och jämförbar 

mellan företag och år.	

	

Företagens branschindelning för åren 2001, 2002 samt 2003 har inhämtats från tidskriften 

Affärsvärlden som i varje nummer publicerar en aktieindikator för noterade företag i Sverige 

(Affärsvärlden, 2001; Affärsvärlden, 2002; Affärsvärlden, 2003). Eftersom publikationen Styrelser 

och Revisorer utgår från de svenska noterade företag som var publicerade under första eller andra 
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vecka i juni för respektive år så har branschindelning inhämtats från nästkommande nummer av 

Affärsvärlden. Tidskriften ges ut en gång per vecka. Affärsvärlden har sedan 1998 utsetts till bästa 

affärsmagasin (Affarsvarlden, 2016) och de vann bland annat priset Årets Tidskrift - Fackpress, 

2009 som ges ut av branschorganisationen Sveriges Tidskrifter (Sveriges Tidskrifter, 2016).	

	

I de fall där data inte har kunnat hämtas från ovan nämnda källor så har företagets årsredovisning 

använts. Detta gäller främst bankaktiebolag vars nyckeltal, resultat- samt balansräkningar inte 

återges i databasen Infotorg Företag. Vid uträkning av nyckeltal som ej publicerats så har Bisnode’s 

Formler för nyckeltal (appendix 5) använts likt uträkning i databasen Infotorg Företag.	

	

Uppsatsens samtliga data har inhämtats från ovan nämnda källor. Datan har konsekvent redovisats 

och använts på samma sätt som källorna har presenterat dem. Detta bidrar till att informationen är 

fri från subjektiva ställningstaganden och uppsatsens resultat är tillförlitliga.	

	

5.5 Operationalisering 
I detta avsnitt beskrivs de variabler som används för att ge svar på uppsatsens hypoteser. För att 

kunna mäta de olika variablerna som förekommer i hypoteserna så operationaliseras dem på ett sätt 

som gör dem mätbara (Jacobsen, Sandin & Hellström, 2002). Teorier och tidigare forskning ligger 

till grund för hur en variabel operationaliseras och nedan presenteras en förklaring för hur varje 

variabel samlats in. Variablerna delas in i tre kategorier: beroende variabler, oberoende variabler 

samt kontrollvariabler.	

 
5.5.1 Beroende variabler 
Här presenteras operationaliseringen av de beroende variablerna. En beroende variabels värde 

bestäms av de oberoende variablerna (Jacobsen, Sandin & Hellström, 2002). Det studien ämnar att 

studera är om styrelseledamöter som associeras med en företagsskandal omsätts samt förklara 

varför. För att undersöka detta kategoriseras och bryts ledamotsomsättning ner i två beroende 

variabler: styrelseledamotsavgång samt antal uppdrag. För att kunna fastställa hur ledamöter som 

associeras med en företagsskandal omsätts både på kort sikt och på lång sikt så mäts dessa två 

variabler på fyra samt åtta år.	
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5.5.1.1 Styrelseledamotsavgång 
Termen styrelseledamotsavgång innebär i denna studie att en styrelseledamot lämnar sin position i 

företaget, oavsett om ledamoten tvingas bort, frivilligt avgår eller tar ut sin pension.	

	

Efter en skandal så kan en styrelseledamot avskedas direkt. Det är dock inte säkert att en 

styrelseledamot får lämna företaget omgående utan Boivie, Graffin och Pollock (2012) och Marcel 

och Cowen (2014) argumenterar för att en styrelseledamot pressas till att självmant avgå i förtid 

eller så ser företaget till att personen inte nomineras till omval. För att försäkra sig om att dessa 

ledamöter fångas upp så har tidigare undersökningar tittat på en tidperiod av tre år efter skandalen 

(Arthaud-Day et al, 2006; Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 2007; Srinivasan, 2005). På 

detta sätt går det försäkra sig om att även de ledamöter som inte omedelbart får gå fångas upp. 	

	

I USA så har treårsreglen använts eftersom reglerna där tillåter att en ledamot väljs på just tre år. I 

Sverige så har det genom Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2015) tillkommit en 

rekommendation som säger att en ledamot endast ska väljas på ett år. Dock fanns inte koden vid 

tiden för skandalernas inträffande under åren 2001, 2002 och 2003. Detta har gjort att vi istället har 

valt att gå efter gällande lagstiftning för åren som var aktiebolagslagen från 1975 (SFS 1975:1385). 

Enligt lagstiftningen så får en styrelseledamot väljas på maximalt fyra års tid innan omval måste 

ske. För att försäkra oss om att varje ledamot genomgår en omval åtminstone en gång efter 

skandalens inträffande har därför en tidsram på fyra år valts i kontrast till de tidigare studier som 

istället har fokuserat på tre år. Inom detta fyraårsfönster kontrolleras varje år om ledamoten har 

avgått eller ej. För att även kunna studera mer långtida effekter av en företagsskandal så 

kontrolleras även ledamotsavgång på åtta års sikt.	

	

Styrelseledamotsavgång har undersökts med utgångspunkt i åren 2001-2003. För att mäta 

styrelseledamotsavgång så undersöks åren t1, t2, t3 och t4. För att mäta styrelseledamotsavgång på 

lång sikt så undersöks åren t1, t4 och t8.	

	

Styrelseledamotsavgång kodas som 0 = styrelseledamoten sitter kvar i företagets styrelse, 1 = 

styrelseledamoten har lämnat företagets styrelse.	
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5.5.1.2 Antal uppdrag 
En styrelseledamots förlust av framtida uppdrag är ett outforskat ämne. Desai, Hogan och Wilkins 

(2006) har dock tittat på hur ryktet påverkar en företagsledares chanser att få liknande anställningar 

i andra publika företag efter en rättelse. De finner att de företagsledare som har bidragit till eller 

deltagit i en rättelse har svårare att få liknande positioner i andra företag än de företagsledare som 

inte deltagit i någon rättelse. För att mäta en företagsledares framtida anställning så undersöker 

Desai, Hogan och Wilkins (2006) om de får liknande anställning i andra publika bolag, någon typ 

av anställning i privat eller publikt företag samt om de erhåller något framtida uppdrag som 

oberoende styrelseledamot. Tidsramen för undersökningen var två år.	

	

För att kunna svara på hur en styrelseledamots framtida arbetsuppdrag påverkas av en 

företagsskandal så undersöker vi antalet styrelseuppdrag en ledamot har samma år som 

företagsskandalen inträffar, fyra år efter skandalen samt åtta år efter skandalen. Till skillnad mot 

Desai, Hogan och Wilkins (2006) så mäts endast antalet styrelseuppdrag i publika aktiebolag 

noterade på Stockholmsbörsen. Detta görs på grund av att styrelseinformationen för icke noterade 

bolag är svårtillgänglig för åren 2001-2003. 

	

Srinivasan (2005) mäter styrelseledamöters omsättning i andra företag efter en rättelse av 

finansiella rapporter som nettoförlusten av antal uppdrag som en ledamot förlorar under tre år efter 

rättelsen. På så vis fångas samtliga uppdrag som tillkommer och förloras under tidsperioden. En 

ledamot som har ett uppdrag men som byter ut det mot ett annat resulterar då i värdet ett och om 

ledamoten inte har något uppdrag för det specifika året så resulterar det i antalet noll (Cowen & 

Marcel, 2011; Srinivasan, 2005). Det fyraårsfönster som används vid operationaliseringen av en 

styrelseledamots avgång används på samma sätt här för att kontrollera antalet kvarvarande uppdrag 

i direkt anslutning till skandalen.	

	

Antal uppdrag har undersökts med utgångspunkt i åren 2001-2003. För att mäta antal uppdrag så 

undersöks åren t0, t1, t2, t3 och t4. För att mäta antal uppdrag på lång sikt så undersöks åren t0, t4 

och t8.	

	

Antal uppdrag kodas som en kontinuerlig variabel.	
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5.5.2 Oberoende variabler 
Nedan presenteras operationaliseringen av studiens oberoende variabler. Variablerna följer den 

ordning i vilken de förekommer i hypotesgenereringen i kapitel 3 med undantag för de oberoende 

variabler som förekommer i flera hypoteser med olika relation till ledamotsomsättning. Dessa är 

antalet ledamöter i styrelsen, koncentrerat ägande och styrelseledamotens erfarenhet. Dessa 

förekommer endast en gång i detta kapitel.	

	

5.5.2.1 Association med företagsskandal 

I denna uppsats förekommer två huvudhypoteser samt ett flertal modererande hypoteser som är 

uppbyggda på relationen mellan en oberoende variabel, en beroende variabel samt en 

styrelseledamots association till en företagsskandal.	

	

Association till en företagsskandal har alla de ledamöter som sitter i det skandaldrabbade bolagets 

styrelse. En styrelseledamot kan efter en företagsskandal välja att avgå självmant för att på så sätt 

undvika att bli stigmatiserad eftersom man på så sätt genom en symbolisk handling tar avstånd från 

det inträffade och även undviker att bli nämnd i samband med företagsskandalen av media som 

anses vara en av skiljedomarna som bestämmer vem och hur pass stigmatiserad man riskerar bli 

(Boivie, Graffin & Pollock, 2012; Jansson, 2015; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008). 	

	

På samma sätt kan en styrelseledamot tvingas avgå från sin position eftersom bolagets ägare kräver 

det. Eftersom styrelseledamöter oftast officiellt avgår frivilligt är det svårt att avgöra om det rör sig 

om en sanktionering från ägarna eller en frivillig avgång genom att bara titta på det 

skandaldrabbade bolaget (Boivie, Graffin & Pollock, 2012). För att avgöra om en styrelseledamot 

blir sanktionerad och bestraffad för sin roll i en företagsskandal krävs därför att man tittar på hur 

denna har påverkats i andra nuvarande uppdrag (Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 2007; 

Srinivasan, 2005). Avgångar här borde peka på stigmatisering för individen och därmed ett 

ofrivilligt avsked för att bolagen väljer att skydda sitt rykte och anseende genom distansering 

(Pozner, 2008).	

	

För att kunna mäta från vilka positioner en styrelseledamot som associeras med en företagsskandal 

omsätts så skiljer vi på styrelseuppdrag i skandalstyrelse och styrelseuppdrag i andra företag som 

ledamoten innehar. På sätt kan vi se om styrelseledamoten omsätts i olika grad beroende på om det 

är uppdraget i skandalbolaget eller ett uppdrag i ett icke skandaldrabbat företag. Vi har även valt 
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att lägga ihop de båda kategorierna för att se den totala effekten som en företagsskandal har på 

omsättningen av en associerad styrelseledamot. Att associeras med en skandal delas därav in i tre 

olika kategorier: 

- Skandalledamot: uppdrag som en associerad styrelseledamot innehar i skandalstyrelsen 

- Smittad styrelseledamot: uppdrag som en associerad styrelseledamot innehar i andra styrelser	

- Skandalledamot eller smittad ledamot: uppdrag som en associerad styrelseledamot innehar i 

skandalstyrelsen eller i andra styrelser	

	

Även de ledamöter som förekom i, för författarna kända, företagsskandaler som inträffade under 

året men som inte är med i urvalet kodades som Smittad och Skandal/Smittad. Exempel på detta är 

de ledamöter som sitter med i ABBs styrelse och som även förekommer i andra styrelseuppdrag 

som ingår i studiens urval (ABB ingår ej i urvalet eftersom de var en utländskt juridisk person 

under tidsperioden 2001-2003).	

	

Skandalassocierad styrelseledamot operationaliseras som Skandal, Smittad och Skandal/Smittad. 

Skandal kodas som 0 = styrelseledamot associeras inte med en företagsskandal, 1 = associerad 

styrelseledamots uppdrag i en skandalstyrelse. Smittad kodas som 0 = styrelseledamot associeras 

inte med en företagsskandal, 1 = associerad styrelseledamots uppdrag i en annan styrelse. 

Skandal/Smittad kodas som 0 = styrelseledamot associeras inte med en företagsskandal, 1 = 

associerad styrelseledamots uppdrag i en skandalstyrelse eller i annan styrelse.	

 

Exempelkodning: Melker Schörling deltog 2002 i flertalet börsnoterade företagsstyrelser, bland 

annat Skandia, Assa Abloy och Hexagon. Skandiaskandalen uppdagades 2002 och kodningen för 

styrelseledamotens uppdrag detta år exemplifieras i tabell 4. Eftersom Schörling satt med i ett 

skandalbolag så kodas hans samtliga uppdrag som Skandal/Smittad. Uppdraget i skandalföretaget 

kodas i kolumnen för Skandal medan hans uppdrag i andra företag kodas i kolumnen Smittad. 

	

Styrelseledamot	 Företag	 Skandal	 Smittad	 Skandal/Smittad	

Schörling Melker	 Skandia	 1	 0	 1	

Schörling Melker	 Assa Abloy	 0	 1	 1	

Schörling Melker	 Hexagon	 0	 1	 1	

Tabell 4: Exempelkodning - Association med företagsskandal 



	62 

5.5.2.2 Företagets prestation 
Flertalet undersökningar har visat att ett företags prestation är avgörande för om ledningen för ett 

företag får sitta kvar eller inte, däribland styrelsen (Farrell & Whidbee, 2000; Gilson, 1990; 

Yermack, 2004). Detta har medfört att studier som har studerat effekterna av företagsskandaler 

också tagit med prestation eftersom det utöver skandalen kan påverka styrelsens öde (Arthaud-Day 

et al, 2006; Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 2007). För att mäta hur ett bolag har 

presterat kan man använda sig av olika redovisningsmått (Cowen & Marcel, 2011). 

Redovisningsmått är enkelt att mäta eftersom det kan inhämtas från bolagets årsredovisning. 

 

Det redovisningsmått som är oftast förekommande för att kontrollera prestation är avkastning på 

totalt kapital (return on assets, ROA). Detta mäts genom att dividera bolagets resultat efter skatt 

med dess totala tillgångar. Men även avkastning på eget kapital (return on equtiy, ROE) kan 

användas eftersom det specifikt speglar avkastningen på det kapital som ägarna har investerat i 

bolaget. Detta mäts på samma sätt som ROA men istället för att dividera med totala tillgångar så 

använder man istället bolagets egna kapital. En annan indikator för hur ett företag har presterat är 

dess börsvärde som är kvoten av aktiekursen och antalet aktier (Aktieskolan, 2016; Arthaud-Day 

et al, 2006). Börsvärdet speglar därför allmänhetens förväntningar på företaget och är inte ett lika 

sanningsenligt mått som exempelvis ROA och ROE som visar vad företaget faktiskt har presterat. 	

	

Denna studie kommer att använda ROA som indikator på hur företaget har presterat eftersom det 

är det mått som är vanligast förekommande i de undersökningar som också behandlar 

styrelseledamotsomsättning (Arthaud-Day et al, 2006; Cowen & Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 

2007). För att kunna samla in denna variabel använde vi oss av databasen Infotorg Företags 

nyckeltal som grundar sig på företagens årsredovisningar. Där har vi tagit det tal som Infotorg har 

angett och i de fall som det ej har angivits har beräkning skett med hjälp av Bisnode’s formel för 

ROA: (Resultat efter finansnetto + Summa räntekostnader) / Summa tillgångar * 100 (appendix 5). 	

	

Företagets prestation används i tidigare studier som en kontrollvariabel (Arthaud-Day et al, 2006; 

Boivie, Graffin & Pollock, 2012; Cowen & Marcel, 2011; Marcel & Cowen, 2014) eftersom det 

finns en naturlig relation mellan hur företaget presterar och styrelseledamotsomsättning (Yermack, 

2004). Detta kontrolleras för och diskuteras mer utförligt i analysen.	

	

Företagets prestation operationaliseras som ROA och kodas som en kontinuerlig variabel.	
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5.5.2.3 Antal anställda i företaget 
Hypotesen om att antalet anställda i företaget är relaterat till styrelsens omsättning grundar sig i 

den arbetsmarknad som existerar enligt Fama (1980). Antal anställda kan användas som variabel 

för att bestämma storleken på företaget (Boivie, Graffin & Pollock, 2012; Fee & Hadlock, 2004). 

Tidigare forskning inom området företagsskandaler har dock inte utforskat relationen mellan antal 

anställda och styrelseledamotsomsättning utifrån ett agentperspektiv. Eftersom variabeln har 

använts som ett storleksmått på ett företag och även förekommit som kontrollvariabel i tidigare 

studier så kontrolleras den naturliga relationen mellan antal anställda i företaget och 

styrelseledamotsomsättning i studiens resultat (Boivie, Graffin & Pollock, 2012; Fee & Hadlock, 

2004).	

	

Antalet anställda kodas som en kontinuerlig variabel.	

	

5.5.2.4 Antal ledamöter i styrelsen 

Den oberoende variabeln antal ledamöter i styrelsen används till två hypoteser: en som förutspår 

en negativ relation till styrelseledamotsomsättning och en som förutspår en U-formad relation. I 

denna uppsats så bortser vi från suppleanter och arbetstagarrepresentanter i styrelsen eftersom de 

inte valts av företagets ägare. Arbetstagarrepresentanter utses av de fackliga organisationer som 

har kollektivavtal med företaget. Det är även de som har rätt att avsätta arbetstagarnas 

representanter i styrelsen. (PTK, 2015) Suppleanter för bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska 

enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings (2015) rekommendation inte utses. Har det trots 

rekommendationen utsetts suppleanter så ska det enligt aktiebolagslagen (SFS 1975:1385) skrivas 

in i bolagsordningen i vilken utsträckning en suppleant ska delta i styrelsens arbete. Suppleanters 

existens, närvaro och deltagande i styrelsens arbete skiljer sig mycket åt mellan de börsnoterade 

företaget. Av dessa anledningar utesluts samtliga suppleanter och arbetstagarrepresentanter vid 

datainsamlingen och endast de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna räknas med.	

	

Antal ledamöter i styrelsen används i ett flertal tidigare studier som en kontrollvariabel (Arthaud-

Day et al, 2006; Boivie, Graffin & Pollock, 2012; Cowen & Marcel, 2011; Marcel & Cowen, 2014). 

Variabeln uppmärksammas även i denna studie och relationen mellan antalet ledamöter i styrelsen 

och ledamotsomsättning kontrolleras för i studiens resultat.	

	

Antal ledamöter i styrelsen operationaliseras som en kontinuerlig variabel	
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5.5.2.5 Koncentrerat ägande 
Koncentrationen i ägande och dess inverkan på företagets bolagsstyrning har undersökts vid 

flertalet studier (Cowen & Marcel, 2011; Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010; La Porta et al, 

1999; Thomsen & Pedersen, 2000). Eftersom den svenska modellen har bidragit till att kapitalet 

och röstvärdet skiljer sig mycket åt i Sverige så utgår vi ifrån rösterna i bolaget när vi mäter 

ägarkoncentration just för att det är ägarnas röstandel som avgör deras inflytande i företaget 

(Högfeldt, 2005; SFS 1975:1385).	

	

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2015) definierar en ägare som kontrollerar 10 % av innehavet 

som en större ägare. 10 % brukar även användas som gränsvärde för minoritetsägande (SFS 

1975:1385). La Porta et al (1999) menar att en ägare som, direkt eller indirekt, kontrollerar 20 % 

av företagets röster är en kontrollägare eftersom 20 % oftast räcker för att på ett effektivt sätt 

kontrollera företaget. Flertalet andra studier har på samma sätt använt 20 % som mått för att avgöra 

en ägarens kontroll över företaget (Faccio & Lang, 2002; Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010). 

La Porta et al (1999) mäter 20 % genom både direkt och indirekt ägande, som i Sverige är tillåtet 

genom kors- och pyramidägande. En ytterligare möjlig nivå är 50 % kontrollägande som innebär 

att en och samma ägare innehar full kontroll över företaget.	

	

För att avgöra om ägarkoncentrationen i ett företag har en påverkan på hur styrelseledamöter 

omsätts efter en företagsskandal så används en nivå på 20 %. Detta för att nivån för 10 % brukar 

användas som gräns för minoritetsägande. Nivån för 50 % valdes bort på grund av att det i 

huvudsak är ägartypen familj/sfär som uppvisar denna höga grad av koncentrerat ägande och 

resultaten kan på grund av detta bli vinklade och missvisande (La Porta et al, 1999; Jonnergård & 

Larsson-Olaison, 2010). 20 % har även förekommit i flertalet tidigare studier och räcker för att 

kontrollera företaget (Faccio & Lang, 2002; La Porta et al, 1999; Jonnergård & Larsson-Olaison, 

2010).	

	

För att förenkla datainsamlingen så kategoriseras en ägare som kontrollägare endast om en och 

samma ägare innehar direkt ägande. Indirekt ägande genom exempelvis institutioner och andra 

företag tas inte hänsyns till.	

	

Koncentrerat ägande kodas som 0= företaget som styrelseledamoten sitter i har inte ett koncentrerat 

ägande på 20 %, 1= företaget som styrelseledamoten sitter i har ett koncentrerat ägande på 20 %.	
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5.5.2.6 Ägaridentitet 
För att se hur relationen mellan en viss ägaridentitet och styrelseledamotsomsättning ser ut så 

används fem ägaridentiteter. De ägaridentiteter som används i denna uppsats är institutionell, 

familj/sfär, företag, statligt samt utländskt kontrollägande. Samma kategorier används av Thomsen 

och Pedersen (2000) med undantaget att banker inte får en egen kategori utan istället faller under 

institutionell eller familj samt att utländska ägare i denna uppsats får en egen kategori. Jonnergård 

och Larsson-Olaison (2010) visar att kontrollägarna i Sverige utgörs framförallt av familj/sfär, 

företag eller utländska placerare. I publikationen Ägarna och Makten redovisas ägarna utifrån dessa 

ägaridentiteter vilket ytterligare bidrog till att dessa kategorier valdes. Den indelning som redovisas 

i Ägarna och Makten följdes förutom i de fall när svenska familjer som är bosatta i utlandet 

kategoriserades som utländska ägare. De kodas istället som familjeägare eftersom deras beteende 

faller mer under familj/sfär än utländska placerare. 

	

Varje kategori av de fem ägaridentiteterna institutionell, famil/sfär, företag, statligt samt utländskt 

kontrollägande kodas som 0= ingen kontrollägare med 20 % ägande förekommer, och 1= 

kontrollägare med 20 % ägande förekommer.	

	

5.5.2.7 Företagets storlek 

Företagets storlek är något som har tagits med i majoriteten av de studier som har studerat negativa 

händelser just på grund av att detta påverkar hur företag uppmärksammas i media och av 

allmänheten. (Arthaud-Day et al, 2006; Agrawal, Jaffe & Karpoff, 1999; Cowen & Marcel, 2011; 

Srinivasan, 2005). Detta har operationaliserats i tidigare studier genom att studera omsättning 

(Agrawal, Jaffe & Karpoff, 1999; Arthaud-Day et al, 2006; Cowen & Marcel, 2011). Men även 

företagets totala tillgångar har använts för att bestämma ett företags storlek (Ferris, Jagannathan & 

Pritchard, 2003, Srinivasan, 2005). 

	

Ferris, Jagannathan och Pritchard (2003) fokuserar på storlek i sin studie när de jämför ledamöter 

i små och stora bolag. För att avgöra detta har de i huvudsak använt sig av företagets totala 

tillgångar. Eftersom de utgick från detta i sin studie som i huvudsak bygger på just storlek, så väljer 

även denna studie att operationalisera storlek genom företagets totala tillgångar. Det har även 

använts i studier som studerat ledamotsomsättning i samband med negativa händelser (Srinivasan, 

2005).	
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Eftersom det är bevisat att företagets storlek påverkar hur många uppdrag en styrelseledamot har 

samt avgör hur kompetent man uppfattas som ledamot så tas även denna variabel med som 

kontrollvariabel (Ferris, Jagannathan & Pritchard, 2003). Den har även tagits med som 

kontrollvariabel i undersökningar som tidigare studerat ledamotsomsättning i samband med 

negativ händelse (Arthaud-Day et al, 2006, Agrawal, Jaffe & Karpoff, 1999; Cowen & Marcel, 

2011, Srinivasan, 2005).	

	

Företagets storlek operationaliseras som totala tillgångar och kodas som en kontinuerlig variabel. 

	

5.5.2.8 VD-omsättning och SO-omsättning 

För att undersöka om företaget har bytt VD eller SO så samlades data in från publikationen 

Styrelser och Revisorer (Fristedt & Sundqvist, 2003; Sundin & Sundqvist, 2001a; Sundin & 

Sundqvist, 2002a). Där det noterades vem som var VD och SO i varje företag under 2001, 2002 

och 2003. Detta jämfördes sedan likt ledamotsavgång från år till år med fokus på fyra och åtta år. 

Samma argument förfaller som tidigare för fyra år, nämligen att det försäkrar att VD och SO var 

utsatta för omval åtminstone en gång. För att underlätta insamlingen av hur dessa poster förändras 

från år till år så har vi också använt publikationen Ägarna och makten eftersom det står listat vilka 

företag som har bytt ut styrelseordförande och VD från föregående år (Fristedt, Sundin & 

Sundqvist, 2003; Fristedt & Sundqvist, 2004b; Fristedt & Sundqvist, 2005b; Sundin & Sundqvist, 

2000; Sundin & Sundqvist, 2001b; Sundin & Sundqvist, 2002b). Detta gjorde dock att de blev ett 

litet tidsgap eftersom Styrelser och Revisorer publiceras i Juni varje år och Ägarna och Makten 

utkommer i februari. Efter 2005 så ändrades denna lista till styrelser och revisorer vilket gjorde att 

vi fick ett större tidsgap än föregående år eftersom det blev februari 2005 till juni 2006. Men det 

ledde också till att där inte förekom något gap under resten av insamlingen fram till vårt sista år 

som är 2011. Tidsgapet gör att resultatet kan bli lite missvisande men eftersom samtliga tester 

utförs på fyra samt åtta års sikt så borde resultatet ändå vara tillförlitligt.	

	

Eftersom omsättning av företagets VD och SO kan leda till att styrelseledamöterna omsätts även 

utan en negativ händelse tas detta även med som en kontrollvariabel. (Farrell & Whidbee, 2000; 

Fee & Hadlock, 2004, Pozner, 2008; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008). Det har även 

inkluderats som kontrollvariabel i forskning som studerat ledamotsomsättning i samband med 

negativ händelse (Boivie, Graffin & Pollock, 2012; Cowen & Marcel, 2011; Srinivasan, 2005).	
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VD-omsättning och SO-omsättning har undersökts med utgångspunkt i åren 2001-2003. För att 

mäta VD-omsättning och SO-omsättning så undersöks åren t1, t2, t3 och t4. För att mäta VD-

omsättning på lång sikt och SO-omsättning på lång sikt så undersöks åren t1, t4 och t8.	

	

VD-omsättning kodas som 0 = VD i företaget har inte omsatts, 1 = VD i företaget har omsatts. SO-

omsättning kodas som 0 = SO i företaget har inte omsatts, 1 = SO i företaget har omsatts.	

	

5.5.2.10 Styrelseledamotens position 

Marcel och Cowen (2014) mäter en styrelseledamots humankapital som “Business experts” och 

“professional specialists”. “Business expert” arbetar, eller har arbetat, som VD i ett större företag 

medan “professional specialist” har arbetat med juridik, revision som ekonomichef eller liknande. 

Humankapital kan också mätas genom att studera hur länge en ledamot har suttit i en styrelse 

eftersom det leder till att man får större inflytande och kunskap vilket gör ledamoten mer värdefull 

för företaget i fråga. (Arthaud-Day et al, 2006; Cowen & Marcel, 2011). Men främst har 

undersökningar fokuserat på vilken typ av titlar som en ledamot har genom att studera om en 

ledamot sitter med i till exempel ett revisionsutskott, ersättningsutskott eller innehar positionen 

som styrelseordförande eller verkställande direktör. 	

	

Årsredovisningar mellan de åren som vi har utgått ifrån visade sällan någon fördjupad information 

om styrelsen och dess medlemmar vilket gjorde att erfarenheter som hur länge en ledamot har suttit 

i en styrelse eller om denne har innehaft en betydande roller i andra företag, som till exempel VD 

eller ekonomiansvarig valdes bort. Studien valde istället att operationalisera humankapital genom 

att man innehar positionen VD eller SO i något bolag under samma år.	

	

Position VD kodas som 0 = styrelseledamoten innehar inte positionen VD innevarande år, 1 = 

Styrelseledamoten innehar positionen VD innevarande år.	

	

Position SO kodas som 0 = styrelseledamoten innehar inte positionen SO innevarande år, 1 = 

Styrelseledamoten innehar positionen SO innevarande år.	
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5.5.2.11 Företagets beroende av sin omgivning 
Företag som har ett starkt beroende av omgivningen tenderar också att bli mer kritiserad av 

densamma (Pfeffer & Salancik, 1978). Cowen och Marcel (2011) är de som främst har tittat på hur 

omgivningen påverkar om ett bolag avsätter en skandalassocierad ledamot eller inte. Detta mättes 

genom att bland annat titta på hur hårt bevakat bolaget var av analytiker. Ett annat sätt man också 

använde sig av för att avgöra bolagens beroende till omgivningen var genom att titta på bolagens 

skuldsättningsgrad (Cowen & Marcel, 2011), vilket denna studie också kommer att använda sig av 

för att studera företagets beroende till omgivningen. 	

	

Eftersom det kan vara svårt att avgöra hur pass granskat ett företag är av analytiker och på grund 

av det faktum att vår undersökning baseras på information flera år bakåt i tiden har studien istället 

valt att operationalisera företagets beroende av omgivningen genom skuldsättningsgrad. Företagets 

skuldsättningsgrad har beräknats genom att dividera samtliga skulder med det egna kapitalet 

(Aktiefokus, 2016). 	

	

Företagets beroende av sin omgivning operationaliseras som skuldsättningsgrad och kodas som en 

kontinuerlig variabel.	

	

5.5.2.12 Styrelseledamotens sociala kapital 
Marcel och Cowen (2014) fann att de skandalassocierade ledamöterna med ett högt socialt kapital 

omsattes i mycket mindre grad än de med lågt. Detta mättes genom att titta på hur många band man 

hade till olika ledamöter beroende på hur många styrelser man satt med i och hur ansedda dessa 

bolag var. Denna studie kommer på ett liknande sätt mäta hur många kopplingar varje individ har 

till andra ledamöter. Detta har operationaliserats genom att räkna ihop hur många uppdrag som 

varje ledamot hade och sedan multiplicera detta med börsvärdet för varje företag för att på så sätt 

ge de olika kopplingarna tyngd.	

	

Styrelseledamotens sociala kapital kodas som en kontinuerlig variabel.	

	

5.5.2.13 Styrelsens samlade sociala kapital 

För att operationalisera styrelsens samlade sociala kapital har summan av varje styrelseledamots 

sociala kapital som sitter i styrelsen adderats. Beräkningen av en styrelseledamots sociala kapital 
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beskrivs i föregående avsnitt. Variabeln har sedan kvadrerats för på så sätt kunna undersöka om 

det råder en inverterad U-formad relation.	

	

Styrelsens samlade sociala kapital kodas som en kontinuerlig variabel. 	

 
5.5.2.14 Styrelseledamotens ålder 

Humankapital operationaliseras även som ålder, vilket tidigare argumenterades för i kapitel 4. 

Detta kan sammanfattas med att äldre styrelseledamöter anses vara mer kunniga eftersom de har 

en längre arbetslivserfarenhet vilket gör dem mer värdefulla för företaget (Pfeffer & Salancik, 

1978).	

	

Styrelseledamotens ålder samlas in från publikationen Styrelser och Revisorer i Sveriges 

Börsföretag (Fristedt & Sundqvist, 2003; Sundin & Sundqvist, 2001a; Sundin & Sundqvist, 2002a). 

Ledamotens ålder som anges i publikationen är den som ledamoten uppnår under kalenderåret för 

publikationen.	

 

Ålder förekommer som en kontrollvariabel i flertalet tidigare studier som undersöker 

styrelseledamotsomsättning (Arthaud-Day et al, 2006; Boivie, Graffin & Pollock, 2012; Cowen & 

Marcel, 2011; Marcel & Cowen 2014). Det finns även en naturlig förklaring till att ålder förknippas 

med omsättning eftersom äldre styrelseledamöter förr eller senare pensionerar sig. Variabeln ålders 

relation till styrelseledamotsomsättning noteras i resultatet.	

	

Styrelseledamotens ålder kodas som en kontinuerlig variabel.	

	

5.5.2.15 Minoritetsägare i kombination med koncentrerat ägande 

Kombination med minoritetsägare och koncentrerat ägande är inte något som tidigare 

undersökningar har tittat på vilket kan förklaras av att amerikanska bolag har ett mer spritt ägande 

(La Porta et al, 1999). Sverige har däremot en tradition av koncentrerat ägande av familjer och 

ägarsfärer (Högfeldt, 2005; Sinani et al, 2008). Dessa ägare sitter ofta med i styrelsen och borde 

därför inte vara så angelägna att avgå. Men om det finns en minoritetsägare som enligt den svenska 

aktiebolagslagen har rätten att uttrycka sitt missnöje under årsstämman och förhindra ansvarsfrihet 

borde detta leda till att dessa bolag omsätter associerade ledamöter i högre grad (SFS 1975:1385).	
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För att undersöka om det är så att en minoritetsägare i kombination med koncentrerat ägande leder 

till att man som associerad styrelseledamot omsätts i högre grad så samlades data in för hur varje 

företags ägarstruktur såg ut. 	

	

Minoritetsägare i kombination med koncentrerat ägande kodas som 0 = kombinationen av en 

minoritetsägare som ägare 10 % av företagets röster tillsammans med en ägare som kontrollerar 20 

% av företagets röster existerar inte, 1 = kombinationen av en minoritetsägare som ägare 10 % av 

företagets röster tillsammans med en ägare som kontrollerar 20 % av företagets röster existerar.	

	

5.6 Kontrollvariabler 
Nedan redogörs för studiens olika kontrollvariabler som är angloamerikan, bransch, kön, 

listnortering, år och ägarförändring.	

	

5.6.1 Kön 
För att kontrollera om kön har någon påverkan för hur man omsätts som ledamot så togs detta med 

som en kontrollvariabel.	

	

Kön kodas som 0 = man, 1 = kvinna.	

	

5.6.2 Angloamerikan 
En annan kontrollvariabel som också berör de olika ledamöternas egenskaper är nationalitet, mer 

bestämt om en ledamot är angloamerikan. Nationalitet har inte kontrollerats i tidigare studier 

eftersom det inte är lika vanligt att utländska ledamöter deltar i styrelser i USA som det är i Europa 

(Kogut, 2012; Palmer & Varner, 2007). Det förekommer ett antal olika nationaliteter i Sveriges 

styrelser eftersom dessa antas bidra med värdefulla kontakter och kunskap som företaget kan dra 

nytta av (Kogut, 2012; Oxelheim & Randøy, 2003). Angloamerikaner värderas extra högt av 

aktieägare i skandinaviska länder vilket Oxelheim och Randøy (2003) har visat på eftersom de fann 

att svenska bolags marknadsvärde var högre när det fanns en angloamerikan i styrelsen. En ledamot 

betecknas som en angloamerikan om denne kommer från USA, Kanada eller Storbritannien 

(Oxelheim & Randøy, 2003). Företag väljer därför att behålla denne ledamoten i högre grad på 

grund av att denne bidrar med kunskap och värdefulla kontakter till företaget. 	
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Angloamerikan operationaliseras som att styrelseledamoten härstammar från USA, Kanada eller 

Storbritannien och kodas som 0 = ej angloamerikan, 1 = angloamerikan.	

	

5.6.3 Ägarförändring 
Något som kan förklara varför en styrelseledamot får avgå är om det sker en ägarförändring. Det 

har konstaterats att Sverige har ett starkt koncentrerat ägande där få ägare har bestämmande makt 

i majoriteten av bolagen på börsen. Bolagen på börsen är till största delen ägda av familjer och 

sfärer som dessutom brukar ha egna representanter i styrelsen. (Högfeldt, 2005) Skulle därför en 

förändring av en kontrollägare ske i ett bolag faller det därför naturligt att majoriteten av styrelsen 

bytts ut. För att kontrollera för denna effekt har studien valt att inkludera ägarförändring som en 

kontrollvariabel.	

	

För att kunna undersöka vilka företag som har genomfört en ägarförändring har bolagens 

ägarstruktur studerats. Genom att jämföra bolagens ägarstruktur vid året för skandalen jämfört med 

året innan har denna förändring kunnat observeras. De bolag som har bytt eller fått en ytterligare 

kontrollägare på 20 % från ursprungsåret jämfört med året efter noterades som en ägarförändring. 	

	

Ägarförändring operationaliseras som om det har skett en förändring på minst 10 % av 

kontrollägande i företaget året efter ursprungsåret och kodas som 0 = ägarförändring har inte skett, 

1 = ägarförändring har skett.	

	

5.6.4 Listnotering 
Bolagen som är noterade på Stockholmsbörsen är uppdelade på olika listor. Under 2001 var börsen 

uppdelad i A-, O- och SBI-listan. Vilken lista som bolaget var noterad vid avgjordes främst av 

faktorer som omsättning, antal ägare, börsvärde och tid som bolaget varit noterat. Under 2001 bytte 

SBI (Stockholms Börsinformation) namn till Nordic Growth Market (NGM). (Aktiespararna, 

2016) Men företag som förekommer på denna lista kodas som att de ingår på SBI då det är samma 

lista med annat namn. Anledningen till att listorna tas med bland kontrollvariablerna är för att 

kontrollera om någon signifikant skillnad i omsättning av styrelseledamot beroende på vilken lista 

som bolaget är noterat på.	
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ListaA kodas som 0 = företaget som styrelseledamoten sitter i är inte noterat på A-listan, 1 = 

företaget som styrelseledamoten sitter i är noterat på A-listan. ListaO kodas som 0 = företaget som 

styrelseledamoten sitter i är inte noterat på O-listan, 1 = företaget som styrelseledamoten sitter i är 

noterat på O-listan. ListaSBI kodas som 0 = företaget som styrelseledamoten sitter i är inte noterat 

på SBI-listan, 1 = företaget som styrelseledamoten sitter i är noterat på SBI-listan.	

	

5.6.5 Bransch 
Bonini och Boraschi (2010) använder Fama och French (1997) branschindelning i sin forskning 

om företagsskandaler. Fama och French (1997) delar in branscher i 48 olika kategorier. Srinivasan 

(2005) använder Palmrose and Schotlz (2004) branschindelning i sin forskning om finansiell 

rättning. Samtliga av dessa studier har undersökt amerikanska bolag. Likt tidigare forskning 

kommer även denna studie inkludera bransch för att kontrollera om företag skiljer sig åt angående 

ledamotsomsättning beroende på vilken bransch man tillhör..	

	

Varje bransch kodas enligt följande:	

Finans:  0 = Ej Finans   1 = Finans	

Hälsovård:  0 = Ej Hälsovård  1 = Hälsovård	

Industri:  0 = Ej Industri  1 = Industri	

IT:  0 = Ej IT   1 = IT	

Konsumentvaror:  0 = Ej Konsumentvaror  1 = Konsumentvaror	

Media/Underhållning: 0 = Ej Media/Underhållning 1 = Media/ Underhållning	

Råvaror:   0 = Ej Råvaror   1 = Råvaror	

Telekom:  0 = Ej Telekom  1= Telekom	

Tjänster:  0 = Ej Tjänster  1= Tjänster	

	

5.6.6 År 
Eftersom studien har valt att fokusera på åren 2001, 2002 och 2003 så tas även dessa med som 

kontrollvariabler för att på så vis kontrollera om det råder någon signifikant skillnad. 	

	

År 2001 kodas som 0 = ej 2001, 1 = 2001. År 2002 kodas som 0 = ej 2002, 1 = 2002. År 2003 

kodas som 0 = ej 2003, 1 = 2003. 	
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Kapitel 6. Resultat och analys 
I uppsatsens sjätte kapitel redovisas först deskriptiv statistik för samtliga variabler. Sedan 

genomförs signifikanstest med hjälp av korrelations- och regressionsanalyser. Totalt tolv 

regressionstabeller presenteras där oberoende och modererande variabler integreras. I slutet av 

kapitlet sammanfattas resultaten i en övergripande modell som sedan analyseras. 

 
6.1 Variabelöversikt 
För att få en förståelse för hur datan som ingår i studien ser ut inleds kapitlet med att presentera 

deskriptiv statistik för de olika variablerna. Först presenteras de två beroende variablerna 

styrelseledamotsavgång och antal uppdrag. De två variablerna svarar för på vilket sätt som en 

styrelseledamot som associeras med en företagsskandal omsätts och detta studeras direkt i samband 

med skandalen samt på längre sikt. Vidare presenteras deskriptiv statistik för studiens oberoende 

variabler och slutligen ges en överblick av kontrollvariablerna. 

 

6.1.1 Styrelseledamotsavgång 

 N Min Max Summa Medel Std. Avv 

Ledamöter år 0 
Ledamotsavgång år 1 
Ledamotsavgång år 2 
Ledamotsavgång år 3 
Ledamotsavgång år 4 
Ledamotsavgång år 8 
 
Valid N (listwise) 

5730 
5361 
5042 
4742 
4458 
3367 
 
3367 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
998 

1627 
2047 
2290 
2435 

 
,19 
,33 
,43 
,51 
,72 

 
,389 
,468 
,495 
,500 
,448 

Tabell 5: Styrelseledamotsavgång 

 

Styrelseledamotsavgång, som är en av de beroende variablerna som studerats, har kodats som noll 

för om man sitter kvar och ett om ledamoten inte har kvar samma uppdrag. Detta åskådliggörs i 

tabell 5. Av de ursprungliga 5 730 fallen är det 2 363 stycken som inte gick att observera alla år 

fram till år 8 på grund av till exempel avnotering eller konkurs. Genom att studera summan 

framkommer det hur många ledamöter som inte sitter kvar i samma företag efter respektive år. 

Redan år 1 så har 998 av 5 361 ursprungliga uppdrag lämnats och 369 observationer har fallit bort. 

För att se hur stor del av det observerade urvalet som har lämnat sina uppdrag kan medelvärdet 

studeras. Ett år efter ursprungsåren har 19 procent av de ursprungliga uppdragen som har kunnat 

observeras lämnats. År 2 ligger antalet avgångar på 1 627 st vilket är 33 procent av de möjliga 5 
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042 observationerna År 3 har 43 procent av de ursprungliga uppdragen lämnats och det totala 

antalet lämnade uppdrag ligger på 2 047 st. Vid år fyra kan det noteras med hjälp av medelvärdet 

som ligger på 0,51 att hälften av uppdragen som gick att observera har lämnats. Totala avgångar 

ligger på 2 290 av 4 458 möjliga. Vid år 8 har över 70 % av uppdragen lämnats men bara 3 367 av 

de ursprungliga observationerna finns kvar vilket förklarar varför summan av de förlorade platserna 

inte förändras nämnvärt mellan år 4 och 8. Hur medelvärdet för styrelseledamotsavgång förändras 

och stiger från år till år åskådliggörs även nedan i figur 4. 

 

 
Figur 4: Ledamotsavgång år 0-8 

 

6.1.2 Antal uppdrag 

 N Min Max Summa Medel Std. Avv 

Antal uppdrag år 0 
Antal uppdrag år 1 
Antal uppdrag år 2 
Antal uppdrag år 3 
Antal uppdrag år 4 
Antal uppdrag år 8 
 
Valid N (listwise) 

5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
 
5730 

1 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
9 
9 
8 
8 

10771 
9364 
7996 
6923 
6217 
3965 

1,88 
1,63 
1,39 
1,20 
1,08 

,70 

1,462 
1,530 
1,491 
1,455 
1,422 
1,276 

Tabell 6: Antal uppdrag 

 

Antal uppdrag, som är en av de två beroende variablerna i denna studie och mäts genom antal 

uppdrag på kort sikt och antal uppdrag på lång sikt efter en företagsskandal, presenteras ovan i 

tabell 6 och visar summan av hur många uppdrag man som styrelseledamot innehar år för år. Det 

ska noteras att samma ledamot kan förekomma flera gånger beroende på hur många uppdrag man 

har. Om en ledamot innehar 3 uppdrag så har hen observerats tre gånger och det har dessutom 

noterats att ledamoten har tre uppdrag i alla tre observationerna. Detta gör att summan av dennes 
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uppdrag blir 3 gånger 3 och bidrar således med 9 uppdrag till den totala summan av uppdrag i vår 

undersökning.  

 

Antalet uppdrag för år noll ligger på sammanlagt 10 771 fördelat på de 5 730 olika observationerna 

Anledningen till att antalet observationer inte minskar från år till år beror på att vi har undersökt 

om man återkommer som ledamot på börsen trots att man kan ha försvunnit genom uppköp, 

avnotering, eller byte av lista. En styrelseledamot som försvinner från börsen noteras även ha 0 

uppdrag och försvinner således inte från urvalet. Man kan även se att det totala antalet uppdrag 

faller från 10 771 år 0 till 6 217 år 4 och detta minskar sedan ytterligare till år 8 där summan av 

antalet uppdrag ligger på 3 965. Medelvärdet per ledamot ligger på 1,88 vilket betyder att varje 

ledamot har ungefär 2 uppdrag i genomsnitt. Detta kan förklaras av att alla ledamöter har minst ett 

uppdrag år noll annars skulle dessa inte kommit med och är därför lägsta värde år 1. Det hösta 

antalet någon individ har haft är 10 olika uppdrag vilket inträffar under år 1. Detta faller sedan till 

9 åren 1-3 medan under år 4 och 8 är högsta antalet 8. Under år två minskar antalet uppdrag till 

1,63 per ledamot och det fortsätter att minska för varje år fram till år 8 där snittet ligger under 1 

uppdrag per observation. Denna utveckling av minskade uppdrag per år ses även tydligt i figur 5. 

 

 
Figur 5: Antal uppdrag år 0-8 

 

6.1.3 Oberoende variabler 
Nedan presenteras deskriptiv statistik för studiens oberoende variabler. De oberoende variablerna 

VD-avgång samt SO-avgång presenteras var för sig eftersom de fördelar sig per år. Övriga 

oberoende variabler presenteras i tabell 8. Gemensamt för dessa variabler är att datan som samlats 

in är för år t0. Först i detta avsnitt presenteras statistik för de ledamöter som associeras med en 

företagsskandal, det vill säga de ledamöter som kodas som skandalledamöter, smittade ledamöter 

samt skandal/smittade ledamöter. 
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 N Min Max Summa Medel Std.Avv 

Skandal 
Smittad 
Skandal/Smittad 
 
Valid N (listwise) 

5730 
5730 
5730 
 
5730 

0 
0 
0 

 

1 
1 
1 

 

168 
233 
401 

 

,03 
,04 
,07 

,169 
,198 
,255 

Tabell 7: Skandal, Smittad och Skandal/Smittad 
 
För att tydligt visa hur många styrelseledamotsuppdrag som faktiskt påverkas av skandal och hur 

dessa är fördelade, presenteras detta separat i tabell 7. Vilka bolag som varit med om en skandal 

och när, presenteras i appendix (6 & 7) och i kapitel fyra, där även definitionen och vad de olika 

beteckningarna betyder finns. Antalet ledamöter som sitter i skandalföretag uppgår totalt till 168 st 

vilket är 3 % av totalen på 5 730 st. Dessa sitter även på 233 platser i bolag som ej varit med om 

en skandal vilket betecknas som smittade bolag. Dessa platser är 4 % av alla observationer och är 

något fler än skandaluppdragen. I tabell 7 har båda även lagts ihop eftersom studien ämnar 

analysera dessa båda tillsammans för att se vad som påverkar en ledamot som är associerad med 

skandal. Skandal och smittad är därför summan av de båda ihop vilket blir 401 observationer och 

det utgör 7 % av alla uppdrag som finns med i urvalet från år 0. 

 

 N Min Max Summa Medel Std.Avv 

ROA 
Antal anställda 
Antal ledamöter 
Koncentrerat ägande 
Institutionell kontrollägare 
Familj/sfär kontrollägare 
Företag kontrollägare 
Statligt kontrollägande 
Utländskt kontrollägande 
Tillgångar (tkr) 
Position VD 
Position SO 
Skuldsättningsgrad 
Styrelsens SocKapital (mkr) 
Ledamotens SocKapital (mkr) 
Ålder 
Minoritet + Kontrollägare 
 
Valid N (listwise) 

5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
 
5730 

-596 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

263 
0 
0 

-177 
18 

4 
25 

0 
 

58 
210984 

14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

127939300 
1 
1 

82 
9336706 
1210408 

88 
1 

-477434 
28612203 

38172 
4026 

153 
2952 

940 
65 

174 
192800049908 

949 
1523 

12934 
1327206876 

152207720 
307330 

1296 

-83,32 
4993 
6,66 

,70 
,03 
,52 
,16 
,01 
,03 

33647478 
,17 
,27 

2,26 
220322 

26563 
53,64 

0,23 

1935 
17872 
1,599 

,457 
,161 
,500 
,370 
,106 
,172 

159691675 
,372 
,442 

7,149 
616467 

94400 
8,574 

,418 

Tabell 8: Oberoende variabler 
 
Tabell 8 redovisar deskriptiv statistik för uppsatsens oberoende variabler. Totala antalet 

observationer för studien är 5 730. Av de 17 oberoende variabler som presenteras i tabellen så är 

nio stycken dikotoma och fördelningen i dessa variabler kan tolkas utifrån medelvärdet. Till 
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exempel så innehar 17 % av samtliga styrelseledamöter positionen VD i något börsnoterat företag 

år 0. 27 % av urvalet innehar titeln SO i något företag år 0 vilket är högre än VD, som kan förklaras 

av att det måste finnas en styrelseordförande i varje styrelse. 70 % av ledamöterna sitter i ett bolag 

med koncentrerat ägande. Störst av kontrollägarna är familj/sfär som upptar 52 % av ledamöterna. 

Företag kommer sedan på 16 %, utländskt därefter på 3 % tätt följd av institutionell som också 

ligger på 3 % men färre antal ledamöter. Sist kommer staten som bara är kontrollägare för 1 % av 

urvalet. I 23 % av fallen när en kontrollägare existerar finns det även en minoritetsägare. 

 

Två av de oberoende variablerna i modellen är procentenheter och dessa är ROA som är avkastning 

på total kapital och skuldsättningsgrad. Det företag som har högst ROA ligger på 58 % medan det 

företag med lägst ROA har -596 %. Medelvärdet för företagen är en negativ avkastning på -83 %. 

Skuldsättningsgraden har beräknats genom skulder dividerat med eget kapital. Det minsta värdet 

ligger på -177 % medan det högsta ligger på 82 %, genomsnittet för urvalet ligger på 2,26 %. Av 

övriga oberoende variabler i tabellen kan noteras att antal ledamöter ligger på mellan 3 och 14 med 

ett medelvärde på nästan 7 ledamöter i varje styrelse. Antalet anställa varierar från 0 till 210 984 

med ett medelvärde på 4 825 st. Anledningen till att det lägsta antalet ligger på 0 är att vissa bolag 

är holdingbolag, vilket innebär att företaget inte driver någon egentlig verksamhet utan bara agerar 

moderbolag.  

 

Den yngsta ledamoten i urvalet är 25 år gammal medan den äldsta är 88 år gammal och medelåldern 

ligger på 54 år. Tillgångarna är som lägst 263 tkr medan det företag som har mest tillgångar ligger 

på 127 939 300 tkr och medelvärdet ligger kring 33 647 478 tkr. Ledamotens sociala kapital ligger 

som lägst på 4 mkr medan den ledamot som har högst har 1 210 408 mkr och medel ligger på 26 

563 mkr. Den styrelse som har lägst samlat socialt kapital har tillsammans 18 mkr medan den 

tyngsta styrelsen har tillsammans 9 336 706 mkr i socialt kapital och medelvärdet ligger på 220 

322 mkr.  

 

 N Min Max Summa Medel Std.Avv 

VD-avgång år 1 
VD-avgång år 2 
VD-avgång år 3 
VD-avgång år 4 
VD-avgång år 8 
 
Valdi N (listwise) 

5361 
5042 
4742 
4458 
3367 
 
3367 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

707 
1620 
2205 
2493 
2559 

,13 
,32 
,47 
,56 
,76 

0,338 
0,467 
0,499 
0,497 
0,427 

Tabell 9: VD-avgång i företaget år 1-8 
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VD-avgång som har studerats likt styrelseledamotsavgång visar i tabell 9 att 13 % av ledamöterna, 

tillika 707 st av 5 361 möjliga är med om en VD-avgång redan efter 1 år. Detta ökar sedan till 1 

620 år 2 som är 32 % av 5 042 st möjliga observationer. År 3 är 2305 av 4 742 med om att en VD 

avgår, vilket är 47 %. År 4 har mer än hälften av det observerade urvalet varit med om att VD har 

lämnat bolaget och år 8 har 76 % av ledamöterna varit med om en avgång från VD. 3 367 ledamöter 

kunde observeras hela vägen fram till år 8 och av dessa fallen har 2 559 varit med att VD har fått 

lämna sin post.  

 
 N Min Max Summa Medel Std.Avv 

SO-avgång år 1 
SO-avgång år 2 
SO-avgång år 3 
SO-avgång år 4 
SO-avgång år 8 
 
Valid N (listwise) 

5361 
5042 
4742 
4458 
3367 
 
3367 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

371 
1443 
2011 
2409 
2642 

,07 
,29 
,42 
,54 
,79 

0,254 
0,452 
0,494 
0,498 
0,411 

Tabell 10: SO-avgång i företaget år 1-8 
 
I tabell 10 så åskådliggörs SO-avgång för alla ledamöter som har kunnat observeras. Av dessa är 

det 3 367 som har kunnat observeras samtliga år fram till år 8. År 1 så har 371 av 5 361 ledamöter 

varit med om en SO-avgång vilket är 7 %. År 2 så ökar detta till 29 % eftersom 1 443 av 5 042 

ledamöter har varit med om att SO har bytts ut, vilket är den största ökningen av de fyra första 

åren. År 3 så har 2 011 av 4 742 varit med om att en SO har lämnat vilket motsvaras av 42 %. 

Fjärde året så har över hälften av de 4 458 ledamöterna som har kunnat observeras fått en ny SO. 

När sedan år 8 observeras så har 79 % av det möjliga urvalet på 3 367 alltså 2 642 varit med om en 

SO-avgång. 

 

VD-avgång och SO-avgång kan jämföras och visar på att VD-avgång är något vanligare under år 

1 men detta är sedan relativt jämnt med bara några procents differens under åren 2,3,4 och 8. VD-

avgång är något vanligare under de fyra första åren för att sedan passeras marginellt av SO-avgång 

under det åttonde året. Det slutgiltiga resultatet blir att 2 642, alltså 79 % är med om en SO-avgång 

under de åtta åren och 2 559, vilket är 76 %, är med om en VD-avgång. 

 

6.1.4 Kontrollvariabler 
I studien ingår även ett antal kontrollvariabler som det har redogjorts för i slutet av kapitel 5. Dessa 

kommer även att presenteras nedan för att på så sätt visa hur utfallet för dessa blev.  
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 N Min Max Summa Medel Std.Avv 

Ägarförändring 
Kön 
Angloamerikan 
 
Valdi N (listwise) 

5730 
5730 
5730 
 
5730 

0 
0 
0 

 

1 
1 
1 

 

1189 
426 
159 

,21 
,07 
,03 

,406 
,262 
,164 

Tabell 11: Kontrollvariabler 
 
I tabell 11 redovisas tre av kontrollvariablerna: ägarförändring, kön och hur många uppdrag som 

upptas av angloamerikanska styrelseledamöter. Ägarförändring som noterades om bolaget hade 

bytt kontrollägare under de observerade åren har ett medelvärde på 21 % vilket betyder att ungefär 

en femtedel av urvalet var med om en ägarförändring. Kontrollvariabeln kön visar att 7 % av urvalet 

är kvinnor vilket är totalt 426 stycken av 5 730. Det betyder att 93 % av alla styrelseledamöter 

mellan åren 2001-2003 var män vilket motsvarar 5 304. Andelen uppdrag som upptas av 

angloamerikaner uppgår till 3 % av urvalet vilket motsvarar 159 stycken av 5 730.  

 
 N Min Max Summa Medel Std.Avv 

2001 
2002 
2003 
 
Valdi N (listwise) 

5730 
5730 
5730 

 
5730 

0 
0 
0 

 

1 
1 
1 

 

1976 
1928 
1826 

,35 
,34 
,31 

,475 
,473 
,466 

Tabell 12: År 
 
Sammanlagt har 5 730 ursprungliga styrelseuppdrag observerats fördelat på tre olika år. Som tabell 

12 visar var där sammanlagt 1 976 uppdrag 2001, vilket är det högsta antalet för alla tre åren med 

35 % av det totala antalet. 2003 har det lägsta antalet med 1 826 och 31 % av totalen. 2002 ligger 

i mitten på 1 928 uppdrag och en procentsats på 34 %. Antalet uppdrag är relativt jämnt fördelat 

mellan åren med ungefär en tredjedel var. 

 

 N Min Max Summa Medel Std.Avv 

Lista A 
Lista O 
Lista SBI 
 
Valdi N (listwise) 

5730 
5730 
5730 

 
5730 

0 
0 
0 

 

1 
1 
1 

 

1269 
3778 

683 

,22 
,66 
,12 

,415 
,474 
,323 

Tabell 13: Listnotering 
 
De olika företagen kontrolleras även utifrån vilken lista som de förekommer på. Detta åskådliggörs 

i tabell 13 ovan. Dessa fördelas på A-, O- och SBI-listan. Av dessa är det lista O som innehåller 
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flest med 66 % av de totala observationerna, detta motsvarar 3 778 av 5 730 möjliga. Därefter 

kommer A-listan som motsvarar 22 % av urvalet och därmed 1 269 stycken uppdrag. Sist kommer 

listan SBI som innehåller 683 av observationerna, vilket är resterande 12 % av urvalet. 

 
 N Min Max Summa Medel Std.Avv 

Finans 
Hälsovård 
Industri 
IT 
Konsumentvaror 
Media och Underhållning 
Råvaror 
Telekom 
Tjänster 
 
Valdi N (listwise) 

5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
5730 
 
5730 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

966 
569 

1415 
1083 

445 
148 
498 
408 
198 

,17 
,10 
,25 
,19 
,08 
,03 
,09 
,07 
,03 

,374 
,299 
,431 
,392 
,268 
,159 
,282 
,257 
,183 

Tabell 14: Branscher 
 
Det finns nio olika branscher i urvalet som omfattar totalt 5 730 stycken uppdrag, vilket kan 

beskådas i tabell 14. Av dessa är det industri som står för den högsta andelen, nämligen 25 % vilket 

motsvarar 1 415 uppdrag. IT uppgår totalt till 1 083 stycken uppdrag och det är 19 % procent av 

totalen. Finans har en procentsats på 17 % och står för 966 av uppdragen. Hälsovård kommer sedan 

med 10 % och en total på 569 uppdrag, detta följs sedan av Råvaror som uppgår till 498 uppdrag, 

vilket är 9 % av urvalet. Konsumentvaror har 8 % procent och 445 stycken uppdrag. Sjätte störst 

är Telekom som står för 7 % och 408 observationer. Tjänster är näst minst och ligger på 3 % med 

198 uppdrag, medan Media och Underhållning är den bransch som innefattar minst antal 

styrelseplatser på 148, vilket även är 3 % av totalen. Fördelningen av branscherna förtydligas nedan 

i figur 6.  

 
Figur 6: Fördelning branscher 
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6.2 Resultat 

De två beroende variablerna Styrelseledamotavgång samt Antal uppdrag presenteras i totalt tolv 

tabeller. Tabellerna visar Styrelseledamotsavgång och Antal uppdrag på kort sikt och på lång sikt 

och testas med de modererande variablerna för Skandal, Smittad samt Skandal/Smittad. Tabellerna 

är uppbyggda med fyra modeller där den första enbart visar kontrollvariablerna och modell två 

visar de oberoende variablerna. I kapitel fem redogjordes för de oberoende variabler som även kan 

ses som kontrollvariabler. Dessa inkluderas först i modell två eftersom de i första hand är 

oberoende variabler och de analyseras och diskuteras dessutom som oberoende variabler. I modell 

tre testas de variabler som ingår i hypoteser där det förekommer en U-formad eller en inverterad 

U-formad relation. I modell fyra adderas samtliga modererande variabler. 

 

Gemensamt för samtliga tabeller är att de oberoende variablerna Familj/Sfär kontrollägare, 

Utländskt kontrollägande samt Ledamotens Sociala Kapital utesluts. Utländskt ägande utesluts 

eftersom antalet observationer för de modererande variablerna är för få för att analyseras. 

Familj/Sfär kontrollägare utesluts på grund av att den samvarierar med variabeln kontrollägande 

samt de andra ägaridentiteterna eftersom den utgör så stor del av det koncentrerade ägandet i 

Sverige. Även Ledamotens Sociala Kapital utesluts eftersom variabeln samvarierar med Styrelsens 

Sociala Kapital. De båda variablerna testades var för sig tillsammans med övriga oberoende 

variabler och det visade sig att Styrelsens Sociala Kapital hade högst toleransvärde och 

samvarierade mindre med övriga variabler än Ledamotens Sociala Kapital.	

	

Variablerna Tillgångar, Skuldsättningsgrad samt Ålder har olika riktning i korrelationsanalysen 

jämfört med regressionsanalysen i modellerna för den beroende variabeln Antal uppdrag. De tre 

variablerna är signifikanta i de olika testerna. De tre variablerna ändrar riktning redan i modell två, 

det vill säga där de först introduceras. Vid tester av enskilda variabler tillsammans med Tillgångar, 

Skuldsättningsgrad eller Ålder för sig konstateras det att ingen enskild kontrollvariabel eller 

oberoende variabel påverkar riktningen nämnvärt. Variablerna har alltså ingen relation mellan 

varandra utan det är först tillsammans med flertalet andra oberoende variabler som de ändrar 

riktning i regressionsmodellerna. Nämnvärt är att relationerna går från svagt positiva i 

korrelationen till svagt negativa i regressionen. Resultaten som dessa variabler ger analyseras på 

grund av detta med stor försiktighet. Detsamma gäller för styrelseledamots avgång men då är det 

bara de två variablerna Tillgångar och Ålder, Skuldsättningsgrad är ej signifikant i dessa 

regressionsanalyser.	
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I följande avsnitt presenteras resultaten för varje tabell övergripande och de mest väsentliga 

resultaten för studien sammanfattas i varje avsnitts slut. En förklaring ges för hur relationerna ser 

ut och hur de förändras. Analysen av dessa relationer sker i ett separat avsnitt senare i detta kapitel.	

	

6.2.1 Styrelseledamotsavgång Kort sikt 
I detta avsnitt presenteras tre tabeller för Styrelseledamotsavgång med modererande variabler för 

Skandal, Smittad samt Skandal/Smittad. Eftersom den beroende variabeln Styrelseledamotsavgång 

är en dikotom variabel så analyseras denna variabel genom logistisk regression. Gemensamt för 

dessa tre tabeller är kontrollvariablerna som presenteras i modell 1. Modellen är signifikant i sin 

helhet och har en förklaringsgrad med ett Cox & Snell R Square på 2,3 % och ett Nagelkerke R 

Square på 3,1 %. Referensgrupper är År2001, ListaO, Råvaror och Industri. Av dessa så är Industri 

signifikant negativt mot Styrelseledamotsavgång när endast de två variablerna ingår i en modell. 

År2001, ListaO samt Råvaror är inte signifikanta mot den beroende variabeln när de ingår var för 

sig i en modell tillsammans med den beroende variabeln. Att det är just branscherna Råvaror och 

Industri som utesluts från modellerna beror på att de samvarierar mycket med de andra 

kontrollvariablerna och därmed sänker toleransnivåerna i större utsträckning än när andra 

branscher utesluts.	

	

Av kontrollvariablerna så uppvisar Ägarförändring, ListaSBI, Hälsovård, IT, Media och 

underhållning, Telekom och Tjänster en signifikant positiv relation medan Kön och År2003 visar 

en signifikant negativ relation i modell 1. Kontrollvariablerna Angloamerikan, År2002, ListaA, 

Finans samt Konsumentvaror är inte signifikanta i modellen. Jämfört med korrelationsanalysen för 

kontrollvariablerna så går Hälsovård och Tjänster från att vara ej signifikanta i korrelationsanalysen 

till att vara signifikant positiva i modell 1. ListaA är signifikant negativ i korrelationsanalysen men 

uppvisar ingen signifikans i modell 1. Detta beror på att variablerna samvarierar när de ingår i 

regressionsanalysen.	

	

I korrelationsanalysen så visar Institutionell kontrollägare, Företag kontrollägare, Statligt 

kontrollägande, VD-avgång, SO-avgång och Ålder signifikant positiva korrelationer till den 

beroende variabeln Styrelseledamotsavgång. Variablerna ROA, Antal anställda, Antal ledamöter, 

Koncentrerat ägande, Familj/Sfär kontrollägare, Tillgångar, Position VD och Position SO är 

signifikant negativt korrelerade mot den beroende variabeln. De övriga oberoende variablerna 
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Skandal, Skandal/Smittad, Styrelsens Sociala Kapital och Minoritet & Kontrollägare är inte 

signifikanta.	

	

Värt att uppmärksamma är att variabeln Smittad är signifikant med en negativ korrelation till 

styrelseledamotsavgång medan de andra associerade variablerna Skandal och Skandal/Smittad 

alltså inte är signifikanta. 
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Tabell 15: Styrelseledamotsavgång Kort sikt - Skandal  

B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig
Ägarförändring 0,481 0,037 0,000 0,234 0,041 0,000 0,244 0,041 0,000 0,215 0,042 0,000
Kön -0,323 0,059 0,000 -0,392 0,065 0,000 -0,394 0,065 0,000 -0,387 0,066 0,000
Angloamerikan 0,135 0,093 0,144 0,015 0,101 0,884 0,040 0,102 0,690 -0,044 0,104 0,670
År2002 0,043 0,037 0,242 0,064 0,040 0,107 0,059 0,040 0,133 0,051 0,040 0,200
År2003 -0,107 0,037 0,004 -0,059 0,041 0,148 -0,076 0,041 0,063 -0,080 0,041 0,052
ListaA 0,030 0,038 0,435 0,013 0,053 0,799 0,066 0,054 0,226 0,076 0,056 0,170
ListaSBI 0,279 0,050 0,000 0,183 0,057 0,001 0,148 0,058 0,010 0,153 0,058 0,009
Finans 0,016 0,046 0,729 0,148 0,054 0,006 0,154 0,054 0,004 0,139 0,054 0,010
Hälsovård 0,203 0,055 0,000 0,059 0,059 0,322 0,033 0,060 0,583 0,017 0,060 0,780
IT 0,312 0,045 0,000 0,102 0,050 0,042 0,076 0,051 0,131 0,067 0,051 0,190
Konsumentvaror 0,092 0,060 0,122 -0,102 0,064 0,114 -0,127 0,065 0,049 -0,135 0,065 0,037
Media	och	Underhållning 0,474 0,099 0,000 0,325 0,107 0,002 0,283 0,108 0,009 0,259 0,108 0,017
Telekom 0,650 0,062 0,000 0,444 0,070 0,000 0,433 0,070 0,000 0,427 0,071 0,000
Tjänster 0,305 0,082 0,000 0,139 0,093 0,138 0,128 0,094 0,172 0,110 0,095 0,248
Skandal 0,163 0,104 0,116 0,145 0,105 0,166 -11,785 2,948 0,000
ROA 0,000 0,000 0,759 0,000 0,000 0,722 0,000 0,000 0,725
Antal	anställda 0,000 0,000 0,468 0,000 0,000 0,888 0,000 0,000 0,849
Antal	ledamöter -0,012 0,014 0,388 -0,252 0,077 0,001 -0,311 0,080 0,000
Koncentrerat	ägande -0,367 0,041 0,000 -0,382 0,041 0,000 -0,388 0,042 0,000
Institutionell	kontrollägare 0,133 0,107 0,213 0,120 0,106 0,262 0,118 0,113 0,300
Företag	kontrollägare 0,237 0,048 0,000 0,235 0,048 0,000 0,250 0,049 0,000
Statligt	kontrollägande 0,519 0,169 0,002 0,596 0,170 0,000 0,497 0,182 0,006
Tillgångar 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000
VD	avgång	Ftg 0,749 0,034 0,000 0,743 0,034 0,000 0,749 0,035 0,000
SO	avgång	Ftg 1,150 0,035 0,000 1,149 0,035 0,000 1,152 0,035 0,000
Position	VD -0,132 0,046 0,004 -0,132 0,046 0,004 -0,113 0,047 0,016
Position	SO -0,348 0,039 0,000 -0,341 0,039 0,000 -0,339 0,040 0,000
Skuldsättningsgrad -0,001 0,003 0,623 -0,001 0,003 0,668 -0,002 0,003 0,402
Styrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,435 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ålder 0,018 0,002 0,000 0,019 0,002 0,000 0,017 0,002 0,000
Minoritet	&	Kontrollägare 0,029 0,043 0,504 0,047 0,043 0,281 0,048 0,044 0,276
Styrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
AntalLedamöter^2 0,019 0,006 0,001 0,024 0,006 0,000
SkandalXROA 0,004 0,009 0,676
SkandalXAntal	anställda 0,000 0,000 0,955
SkandalXAntal	ledamöter 1,364 0,823 0,098
SkandalXKoncentrerat	ägande 0,300 0,752 0,690
SkandalXInstitutionell	kontrollägare 0,033 0,628 0,958
SkandalXFöretag	kontrollägare -1,394 0,554 0,012
SkandalXStatligt	kontrollägande 22,129 9257,096 0,998
SkandalXTillgångar 0,000 0,000 0,189
SkandalXVD	avgång	Ftg 0,220 0,351 0,530
SkandalXSO	avgång	Ftg -0,278 0,295 0,348
SkandalXPosition	VD -0,887 0,339 0,009
SkandalXPosition	SO -0,181 0,255 0,477
SkandalXSkuldsättningsgrad -0,086 0,142 0,544
SkandalXStyrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,267
SkandalXÅlder 0,120 0,019 0,000
SkandalXMinoritet	&	Kontrollägare 0,017 1,051 0,987
SkandalXStyrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,782
SkandalXAntalLedamöter^2 -0,081 0,064 0,201
Constant 0,000 0,000 0,000 0,001
-2	Log	likelihood
Cox	&	Snell	R	Square 0,023 0,135 0,136 0,142
Nagelkerke	R	Square 0,031 0,185 0,187 0,195
Omnibus	tests	of	model	coefficients 0,000 0,000 0,000 0,000

25053,429 22666,716 22641,856 22506,680

Styrelseledamotsavgång	Kort	sikt-	Skandal
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.1.1 Styrelseledamotsavgång Kort sikt - Skandal 
Tabell 15 visar de fyra regressionsmodellerna för den beroende variabeln Styrelseledamotsavgång 

och de modererande variablerna för skandalledamot. Modellerna är signifikanta i sin helhet. Modell 

1 har en förklaringsgrad med ett Cox & Snell R Square på 2,3 % och ett Nagelkerke R Square på 

3,1 %. Förklaringsgraden för övriga modeller ligger på ca 14 % för Cox & Snell R Square. Modell 

2 har ett Nagelkerke R Square på 18,5 %, modell 3 ligger på 18,7 och modell 4 ligger på 19,5 och 

det skiljer därmed inte så mycket i förklaringsgrad mellan modellerna 2-4, men alla uppvisar en 

högre förklaringsgrad än modell 1. 	

	

Av de oberoende variablerna, i modell 2, så är Företag kontrollägare, Statligt kontrollägande, 

Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång samt Ålder signifikant positiva mot den beroende variabeln. 

Koncentrerat ägande, Position VD och Position SO är negativt signifikant mot den beroende 

variabeln Styrelseledamotsavgång. Jämfört med korrelationsanalysen så skiljer sig ovan nämnda 

variabler inte i relationen till den beroende variabeln, förutom Tillgångar som istället är positiv 

vilket uppmärksammas ovan och därför inte kommer uppmärksammas vidare eftersom den 

förekommer frekvent. Tillgångar visar på ett B som är 0.000 och detta beror på att variabeln har ett 

så högt största värde vilket kan ses i tabell 8, hur stor förändring som sker kan därför inte observeras 

men eftersom det inte föreligger ett minus tolkas detta värde som positivt, detta gäller även för 

variabeln Styrelsens SocKapital.  

 

Variablerna, ROA, Antal anställda, Antal ledamöter samt Skuldsättningsgrad är signifikant 

negativa i korrelationsanalysen men visar alltså ingen signifikans i modell 2. Institutionell 

kontrollägare är signifikant positiv i korrelationsanalysen men visar inte heller någon signifikant 

relation till Styrelseledamotsavgång i modell 2. Att dessa variabler själva har en signifikant relation 

till den beroende variabeln men inte visar en signifikant relation tillsammans med de andra 

oberoende variablerna i modell 2 beror på att de inte är tillräckligt starka för att tillsammans med 

samtliga andra variabler visa på en signifikant relation. Variablerna Skandal, Utländskt 

kontrollägande, Styrelsens SocKapital, Ledamotens SocKapital och Minoritet & Kontrollägare 

visar ingen signifikant relation till Styrelseledamotsavgång, varken i modell 2 eller i 

korrelationsanalysen. Ingen av de oberoende variablerna ändrar signifikant riktning från 

korrelationsanalysen till regressionsanalysen.	
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I modell 3 så adderas de två oberoende variablerna som kvadrerats, Antal ledamöter^2 och 

Styrelsens SocKapital^2. Båda variablerna är signifikanta med en positiv relation. Från modell 2 

till modell 3 så sker en förändring av de oberoende variablerna Antal ledamöter och Styrelsens 

SocKapital från att vara ej signifikanta i modell 2 till att visa på en signifikant relation i modell 3. 

Antal ledamöter har negativ relation och Styrelsens SocKapital har en positiv relation. Denna 

förändring förklaras av att de kvadrerade variablerna läggs till i modellen och att de samvarierar 

eftersom de är så lika. Ovan relationer gör att Antal ledamöter har en U-formad relation till den 

beroende variabeln, de båda variablerna för Styrelsens SocKapital visar däremot båda på positiva 

relationer och har därmed ingen U-formad relation.	

	

I modell 4 så adderas samtliga modererande variabler. Den modererande variabeln Ålder visar en 

signifikant positiv relation. Av de modererande variablerna så är Företag kontrollägare och Position 

VD signifikant negativa. Variablerna ROA, Antal anställda, Koncentrerat ägande, Institutionell 

kontrollägare, Statligt kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång, Position SO, 

Skuldsättningsgrad, Styrelsens SocKapital, Minoritet & Kontrollägare, Styrelsens SocKapital^2 

samt Antal ledamöter^2 är ej signifikanta i modell 4 som modererade. Ingen förändring från de 

tidigare modellerna sker förutom variabeln Skandal som går från att vara ej signifikant i modell 2 

och 3 till att vara signifikant negativ i modell 4. 	

	

Sammanfattningsvis så har de oberoende variablerna Företag kontrollägare, Statligt 

kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång, Styrelsens SocKapital, Ålder, Styrelsens 

SocKapital^2 samt Antal ledamöter^2 signifikant positiva relationer till Styrelseledamotsavgång 

när skandal inte inträffat och Koncentrerat ägande, Position VD, Position SO och Antal ledamöter 

har en signifikant negativ relation till Styrelseledamotsavgång när skandal inte inträffat. Vid en 

företagsskandal så är det Ålder som har en positivt signifikant relation till Styrelseledamotsavgång 

och Företag kontrollägare och Position VD visar en signifikant negativ relation. Ålder är signifikant 

positiv men relationen är dock starkare vid en skandal då den ökar från B 0,018 till 0,137. Det 

innebär att om det inte inträffat en skandal så lider äldre styrelseledamöter en något högre risk att 

omsättas men när det sker en skandal så är denna risk högre. Företag kontrollägande går från en 

svagt positiv signifikant relation då skandal inte inträffat till en svagt negativ signifikant relation 

vid en skandal. Det innebär att när det inte inträffat en skandal så omsätts en styrelseledamot, som 

sitter i ett företag som kontrolleras av ett annat företag, i något högre utsträckning än i andra företag. 

Denna faktor är dock tvärtom när det inträffar en skandal eftersom relationen visar att 
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styrelseledamöter istället skyddas av Företag kontrollägare vid en skandal. Position VD är 

signifikant negativ som både oberoende och modererad. Relationen är dock starkare när den är 

modererad eftersom den har ett B på -1,000 till skillnad mot den oberoende som istället ligger på -

0,132. Detta visar på att en ledamot som har positionen VD avgår mindre än övriga ledamöter som 

inte har position VD.	
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Tabell 16: Styrelseledamotsavgång Kort sikt - Smittad  

B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig
Ägarförändring 0,481 0,037 0,000 0,231 0,041 0,000 0,241 0,041 0,000 0,234 0,041 0,000
Kön -0,323 0,059 0,000 -0,391 0,065 0,000 -0,393 0,065 0,000 -0,407 0,065 0,000
Angloamerikan 0,135 0,093 0,144 0,025 0,101 0,807 0,055 0,101 0,587 0,049 0,102 0,627
År2002 0,043 0,037 0,242 0,068 0,040 0,086 0,061 0,040 0,123 0,072 0,040 0,071
År2003 -0,107 0,037 0,004 -0,055 0,041 0,179 -0,076 0,041 0,064 -0,074 0,041 0,072
ListaA 0,030 0,038 0,435 0,016 0,053 0,767 0,066 0,054 0,223 0,076 0,055 0,166
ListaSBI 0,279 0,050 0,000 0,184 0,057 0,001 0,149 0,057 0,010 0,143 0,058 0,013
Finans 0,016 0,046 0,729 0,141 0,053 0,008 0,149 0,053 0,005 0,153 0,054 0,004
Hälsovård 0,203 0,055 0,000 0,052 0,059 0,384 0,027 0,059 0,649 0,025 0,060 0,676
IT 0,312 0,045 0,000 0,098 0,050 0,052 0,073 0,051 0,147 0,077 0,051 0,131
Konsumentvaror 0,092 0,060 0,122 -0,110 0,064 0,085 -0,134 0,064 0,038 -0,132 0,065 0,041
Media	och	Underhållning 0,474 0,099 0,000 0,316 0,107 0,003 0,275 0,108 0,011 0,277 0,108 0,010
Telekom 0,650 0,062 0,000 0,437 0,070 0,000 0,431 0,070 0,000 0,436 0,070 0,000
Tjänster 0,305 0,082 0,000 0,130 0,093 0,163 0,121 0,093 0,194 0,113 0,094 0,230
Smittad -0,019 0,085 0,825 0,067 0,087 0,440 0,175 1,752 0,920
ROA 0,000 0,000 0,765 0,000 0,000 0,728 0,000 0,000 0,712
Antal	anställda 0,000 0,000 0,610 0,000 0,000 0,935 0,000 0,000 0,641
Antal	ledamöter -0,012 0,014 0,376 -0,256 0,078 0,001 -0,232 0,083 0,005
Koncentrerat	ägande -0,371 0,041 0,000 -0,386 0,041 0,000 -0,359 0,042 0,000
Institutionell	kontrollägare 0,151 0,106 0,155 0,136 0,106 0,198 0,142 0,106 0,182
Företag	kontrollägare 0,234 0,048 0,000 0,232 0,048 0,000 0,234 0,049 0,000
Statligt	kontrollägande 0,517 0,169 0,002 0,602 0,170 0,000 0,571 0,175 0,001
Tillgångar 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,022
VD	avgång	Ftg 0,751 0,034 0,000 0,745 0,034 0,000 0,765 0,035 0,000
SO	avgång	Ftg 1,151 0,035 0,000 1,150 0,035 0,000 1,139 0,036 0,000
Position	VD -0,132 0,046 0,004 -0,133 0,046 0,004 -0,111 0,047 0,018
Position	SO -0,346 0,039 0,000 -0,344 0,039 0,000 -0,351 0,040 0,000
Skuldsättningsgrad -0,001 0,003 0,667 -0,001 0,003 0,733 -0,001 0,003 0,620
Styrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ålder 0,018 0,002 0,000 0,019 0,002 0,000 0,018 0,002 0,000
Minoritet	&	Kontrollägare 0,038 0,043 0,377 0,055 0,043 0,203 0,049 0,044 0,264
Styrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
AntalLedamöter^2 0,019 0,006 0,001 0,017 0,006 0,005
SmittadXROA -0,003 0,005 0,475
SmittadXAntal	anställda 0,000 0,000 0,516
SmittadXAntal	ledamöter 0,181 0,411 0,659
SmittadXKoncentrerat	ägande -1,021 0,247 0,000
SmittadXInstitutionell	kontrollägare -19,499 28420,722 0,999
SmittadXFöretag	kontrollägare 0,073 0,263 0,782
SmittadXStatligt	kontrollägande 0,406 0,697 0,560
SmittadXTillgångar 0,000 0,000 0,899
SmittadXVD	avgång	Ftg -0,598 0,185 0,001
SmittadXSO	avgång	Ftg 0,317 0,184 0,086
SmittadXPosition	VD -0,466 0,258 0,071
SmittadXPosition	SO -0,032 0,197 0,869
SmittadXSkuldsättningsgrad -0,028 0,035 0,433
SmittadXStyrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,003
SmittadXÅlder 0,008 0,013 0,531
SmittadXMinoritet	&	Kontrollägare 0,237 0,217 0,276
SmittadXStyrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,002
SmittadXAntalLedamöter^2 -0,008 0,025 0,758
Constant 0,000 0,000 0,000 0,000
-2	Log	likelihood
Cox	&	Snell	R	Square 0,023 0,135 0,136 0,138
Nagelkerke	R	Square 0,031 0,185 0,187 0,190
Omnibus	tests	of	model	coefficients 0,000 0,000 0,000 0,000

25053,429 22669,124 22643,172 22584,964

Styrelseledamotsavgång	Kort	sikt	-	Smittad
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.1.2 Styrelseledamotsavgång Kort sikt - Smittad 
I tabell 16 redovisas de fyra modellerna den beroende variabeln Styrelseledamotsavgång och för 

ledamöterna som associeras med företagsskandal och betecknas som smittad ledamot, det vill säga 

de uppdrag som en associerad ledamot innehar i företag som inte är det skandaldrabbade. 

Modellerna är signifikanta i sin helhet. Modell 1 har en förklaringsgrad med ett Cox & Snell R 

Square på 2,3 % och ett Nagelkerke R Square på 3,1 %. Förklaringsgraden för övriga modeller 2-

4 ligger på ca 14 % för Cox & Snell R Square och de har ett Nagelkerke R Square på ca 19 % och 

skiljer därmed inte så mycket i förklaringsgrad mellan varandra, de har dock en högre 

förklaringsgrad än modell 1.	

	

Modell 2 visar att av de oberoende variablerna så är Företag kontrollägare, Statligt kontrollägande, 

Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång samt Ålder signifikant positiva mot den beroende variabeln. 

Koncentrerat ägande, Position VD och Position SO är negativt signifikant mot den beroende 

variabeln Styrelseledamotsavgång. Vid jämförelse mellan regressionsanalysen och 

korrelationsanalysen så skiljer sig ingen av ovan nämnda variabler i relationen till den beroende 

variabeln. Institutionell kontrollägare är signifikant positiv i korrelationsanalysen men visar inte 

någon signifikant relation till Styrelseledamotsavgång i modell 2. Variablerna Smittad, ROA, Antal 

anställda, Antal ledamöter samt Skuldsättningsgrad är signifikant negativa i korrelationsanalysen 

men visar alltså inte heller någon signifikans i modell 2. Att dessa variabler själva har en signifikant 

relation till den beroende variabeln men inte visar en signifikant relation tillsammans med de andra 

oberoende variablerna i modell 2 beror på att de inte är tillräckligt starka för att tillsammans med 

samtliga andra variabler visa på en signifikant relation. Variablerna Utländskt kontrollägande, 

Styrelsens SocKapital, Ledamotens SocKapital och Minoritet & Kontrollägare visar ingen 

signifikant relation till Styrelseledamotsavgång, varken i modell 2 eller i korrelationsanalysen. 

Ingen av de oberoende variablerna ändrar signifikant riktning från korrelationsanalysen till 

regressionsanalysen.	

	

I modell 3 så tillkommer de två oberoende variablerna som kvadrerats, Antal ledamöter^2 och 

Styrelsens SocKapital^2. Båda variablerna är signifikanta med en positiv relation. Från modell 2 

till modell 3 så sker en förändring av de oberoende variablerna Antal ledamöter och Styrelsens 

SocKapital från att vara ej signifikanta i modell 2 till att visa på en signifikant relation i modell 3. 

Antal ledamöter har en negativ relation och Styrelsens SocKapital har en positiv relation. 

Förändringen förklaras av att de kvadrerade variablerna läggs till i modellen och att de samvarierar 
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eftersom de är så lika. Antal visar alltså enligt ovan relationer på en U-formad relation till den 

beroende variabeln. Styrelsens SocKapital har däremot ingen sådan relation då båda variabler har 

en positiv relation till den beroende variabeln.	

	

I den fjärde och sista modellen så adderas samtliga av variablerna som modereras tillsammans med 

Smittad. Den modererande variabeln Styrelsens SocKapital^2, Styrelsens SocKapital och VD-

avgång är de enda som visar en signifikant positiv relation till Styrelseledamotsavgång. Av de 

modererande variablerna så är Koncentrerat ägande signifikant negativ. De övriga modererande 

variablerna är ej signifikanta i modell 4. Ingen förändring av de oberoende variablerna sker från de 

tidigare modellerna till modell 4. Variabeln Smittad är ej signifikant i någon av modellerna och 

visar att ingen relation existerar mellan de Smittade styrelseuppdragen och 

Styrelseledamotsavgång. 	

	

Sammanfattningsvis så visar de oberoende variablerna att Företag kontrollägare, Statligt 

kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång, Ålder, Styrelsens SocKapital, Styrelsen 

SocKapital^2 samt Antal ledamöter^2 att de har en signifikant positiv relation till 

Styrelseledamotsavgång när en företagsskandal inte skett och det inte finns några Smittade 

styrelseledamöter i företagens styrelser. Samma relation, fast signifikant negativt visar variablerna 

Koncentrerat ägande, Position VD, Position SO och Antal ledamöter. När det sker en 

företagsskandal så är det variablerna Styrelsens SocKapital, Styrelsen SocKapital^2 och VD-

avgång som modererats tillsammans med Smittad som visar sig ha en signifikant positiv relation. 

Variabeln Koncentrerat ägande har en signifikant negativ relation som modererande. Koncentrerat 

ägande är mer negativ som modererad med ett B på -1,380 vilket är starkare än som oberoende då 

den har ett B på -0,371. Detta innebär att en skandalassocierad ledamot i ett företag med 

kontrollägare omsätts mindre än om det är ett spritt ägande. VD-avgång är signifikant positivt både 

som oberoende och som modererad. Relationen är dock svagare vid en skandal. Styrelsens 

SocKapital och Styrelsens SocKapital^2 är båda positiva som oberoende och modererade, de visar 

alltså att oavsett skandal så leder ett högt socialt kapital för styrelsen till att man inte avsätter 

ledamöter. Övriga modererande har ingen signifikant relation till Styrelseledamotsavgång i ett 

smittat bolag.	
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Tabell 17: Styrelseledamotsavgång Kort sikt – Skandal/Smittad  

B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig
Ägarförändring 0,481 0,037 0,000 0,232 0,041 0,000 0,244 0,041 0,000 0,224 0,042 0,000
Kön -0,323 0,059 0,000 -0,391 0,065 0,000 -0,394 0,065 0,000 -0,390 0,066 0,000
Angloamerikan 0,135 0,093 0,144 0,025 0,101 0,805 0,050 0,101 0,622 0,008 0,102 0,941
År2002 0,043 0,037 0,242 0,065 0,040 0,102 0,058 0,040 0,147 0,060 0,040 0,134
År2003 -0,107 0,037 0,004 -0,059 0,041 0,151 -0,080 0,041 0,052 -0,075 0,041 0,070
ListaA 0,030 0,038 0,435 0,011 0,053 0,839 0,064 0,054 0,242 0,062 0,055 0,261
ListaSBI 0,279 0,050 0,000 0,184 0,057 0,001 0,147 0,058 0,010 0,119 0,058 0,041
Finans 0,016 0,046 0,729 0,144 0,053 0,007 0,154 0,054 0,004 0,144 0,054 0,008
Hälsovård 0,203 0,055 0,000 0,056 0,059 0,348 0,032 0,060 0,587 0,028 0,060 0,637
IT 0,312 0,045 0,000 0,101 0,050 0,045 0,077 0,051 0,129 0,065 0,051 0,204
Konsumentvaror 0,092 0,060 0,122 -0,106 0,064 0,101 -0,127 0,065 0,048 -0,135 0,065 0,038
Media	och	Underhållning 0,474 0,099 0,000 0,321 0,107 0,003 0,282 0,108 0,009 0,273 0,108 0,012
Telekom 0,650 0,062 0,000 0,443 0,070 0,000 0,437 0,070 0,000 0,458 0,071 0,000
Tjänster 0,305 0,082 0,000 0,135 0,093 0,149 0,128 0,094 0,172 0,115 0,095 0,222
Skandal/SmiRad 0,062 0,071 0,383 0,113 0,072 0,115 -3,890 1,208 0,001
ROA 0,000 0,000 0,764 0,000 0,000 0,724 0,000 0,000 0,698
Antal	anställda 0,000 0,000 0,556 0,000 0,000 0,951 0,000 0,000 0,584
Antal	ledamöter -0,012 0,014 0,368 -0,259 0,077 0,001 -0,308 0,086 0,000
Koncentrerat	ägande -0,370 0,041 0,000 -0,384 0,041 0,000 -0,357 0,043 0,000
Institutionell	kontrollägare 0,145 0,106 0,172 0,124 0,106 0,243 0,117 0,114 0,305
Företag	kontrollägare 0,235 0,048 0,000 0,234 0,048 0,000 0,251 0,050 0,000
Statligt	kontrollägande 0,522 0,169 0,002 0,607 0,170 0,000 0,439 0,190 0,021
Tillgångar 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,008
VD	avgång	Ftg 0,751 0,034 0,000 0,744 0,034 0,000 0,771 0,035 0,000
SO	avgång	Ftg 1,150 0,035 0,000 1,149 0,035 0,000 1,138 0,036 0,000
Position	VD -0,133 0,046 0,004 -0,133 0,046 0,004 -0,091 0,048 0,058
Position	SO -0,352 0,039 0,000 -0,348 0,039 0,000 -0,353 0,041 0,000
Skuldsättningsgrad -0,001 0,003 0,671 -0,001 0,003 0,710 -0,003 0,003 0,340
Styrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,476 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ålder 0,018 0,002 0,000 0,019 0,002 0,000 0,016 0,002 0,000
Minoritet	&	Kontrollägare 0,034 0,043 0,435 0,048 0,043 0,264 0,043 0,045 0,346
Styrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003
AntalLedamöter^2 0,019 0,006 0,001 0,024 0,006 0,000
Skandal/SmittadXROA -0,005 0,004 0,173
Skandal/SmittadXAntal	anställda 0,000 0,000 0,461
Skandal/SmittadXAntal	ledamöter 0,409 0,283 0,149
Skandal/SmittadXKoncentrerat	ägande -0,439 0,193 0,023
Skandal/SmittadXInstitutionell	kontrollägare 0,306 0,338 0,366
Skandal/SmittadXFöretag	kontrollägare -0,320 0,209 0,125
Skandal/SmittadXStatligt	kontrollägande 1,716 0,533 0,001
Skandal/SmittadXTillgångar 0,000 0,000 0,019
Skandal/SmittadXVD	avgång	Ftg -0,369 0,145 0,011
Skandal/SmittadXSO	avgång	Ftg 0,048 0,143 0,736
Skandal/SmittadXPosition	VD -0,502 0,199 0,012
Skandal/SmittadXPosition	SO -0,034 0,146 0,816
Skandal/SmittadXSkuldsättningsgrad 0,056 0,021 0,008
Skandal/SmittadXStyrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,280
Skandal/SmittadXÅlder 0,049 0,010 0,000
Skandal/SmittadXMinoritet	&	Kontrollägare 0,112 0,162 0,492
Skandal/SmittadXStyrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,086
Skandal/SmittadXAntalLedamöter^2 -0,023 0,019 0,216
Constant 0,000 0,000 0,000 0,002
-2	Log	likelihood
Cox	&	Snell	R	Square 0,023 0,135 0,136 0,140
Nagelkerke	R	Square 0,031 0,185 0,187 0,193
Omnibus	tests	of	model	coefficients 0,000 0,000 0,000 0,000

25053,429 22668,413 22641,296 22546,746

Styrelseledamotsavgång	Kort	sikt	-	Skandal/Smittad
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.1.3 Styrelseledamotsavgång Kort sikt – Skandal/Smittad 
Tabell 17 visar regressionsmodellerna för den beroende variabeln Styrelseledamotsavgång och de 

modererande relationerna av variabeln Skandal/Smittad. Ledamöternas uppdrag som betecknas 

Skandal/Smittad är samtliga de uppdrag som en styrelseledamot som associeras med en 

företagsskandal innehar i börsnoterade företag. Modellerna i tabell 17 är signifikanta i sin helhet. 

Modell 1 har en förklaringsgrad med ett Cox & Snell R Square på 2,3 % och ett Nagelkerke R 

Square på 3,1 %. Förklaringsgraden för övriga modeller 2-4 ligger på ca 14 % för Cox & Snell R 

Square och har ett Nagelkerke R Square på ca 19 % och skiljer därmed inte så mycket i 

förklaringsgrad.	

	

I modell 2 så visar det sig att variabeln Skandal/Smittad inte är signifikant mot den beroende 

variabeln. Företag kontrollägare, Statligt kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång och 

Ålder är signifikant positiva till den beroende variabeln. Koncentrerat ägande, Position VD och 

Position SO är signifikant negativa till den beroende variabeln. De andra oberoende variablerna 

har inte någon signifikant relation till Styrelseledamotsavgång. Dessa är ROA, Antal anställda, 

Antal ledamöter, Institutionell kontrollägare, Skuldsättningsgrad, Styrelsens SocKapital och 

Minoritet & Kontrollägare. Följande variabler skiljer sig åt mellan korrelationsanalysen och 

regressionsanalysen i modell 2. ROA, Antal anställda, Antal ledamöter och Skuldsättningsgrad har 

alla en negativt signifikant relation till Styrelseledamotsavgång i korrelationsanalysen. 

Institutionell kontrollägare har en signifikant positiv relation i korrelationsanalysen men visar 

ingen relation i regressionsmodellen. Dessa variabler skiljer sig åt eftersom de ensamma visar sig 

ha en relation till den beroende variabeln, men tillsammans med andra variabler så är de inte 

tillräckligt starka för att visa sig ha denna relation i regressionsmodellen.	

	

I den tredje modellen i tabell 17 så adderas de två oberoende variablerna som kvadrerats, Antal 

ledamöter^2 och Styrelsens SocKapital^2. Båda variablerna visar sig ha en signifikant och positiv 

relation. Från modell 2 till modell 3 så sker en förändring av de oberoende variablerna Antal 

ledamöter och Styrelsens SocKapital från att vara ej signifikanta i modell 2 till att visa på en 

signifikant relation i modell 3. Antal ledamöter har en negativ relation och Styrelsens SocKapital 

har en positiv relation. Förändringen förklaras av att de kvadrerade variablerna läggs till i modellen 

och att de samvarierar eftersom de liknar varandra. Antal ledamöter har enligt dessa relationer en 

U-formad relation till den beroende variabeln. Styrelsens SocKapital har ingen U-formad relation 

eftersom båda variabler har en positiv relation.	
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I modell 4 så ingår samtliga av variablerna som modereras tillsammans med Skandal/Smittad. 	

Sju av arton modererande variabler är signifikanta. Statligt kontrollägande, Tillgångar, VD-

avgång, Skuldsättningsgrad och Ålder är signifikanta med en positiv relation medan Koncentrerat 

ägande och Position VD är signifikanta med en negativ relation. De modererande variablerna ROA, 

Antal anställda, Antal ledamöter, Institutionell kontrollägare, Företag kontrollägare, SO-avgång, 

Position SO, Styrelsens SocKapital, Minoritet & Kontrollägare, Styrelsens SocKapital^2 samt 

Antal ledamöter^2 visar ingen signifikant relation till den beroende variabeln. Skandal/Smittad går 

från att vara ej signifikanta i modell 2 och 3 till att vara signifikant negativ i Modell 4. Position VD 

går från att vara signifikant i modell 2 och 3 till ej signifikant i modell 4. Ingen av de kvadrerade 

variablerna är signifikanta, därav existerar det inte heller någon U-formad relation till den beroende 

variabeln.	

	

Sammanfattningsvis så visar det sig att de oberoende variablerna Företag kontrollägare, Statligt 

kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång, Styrelsens SocKapital, Ålder, Styrelsens 

SocKapital och Antal ledamöter^2 är signifikant positiva till den beroende variabeln och Antal 

ledamöter, Koncentrerat ägande, Position VD och Position SO är signifikant negativa till den 

beroende variabeln. När det inte skett en skandal så kan dessa variabler bidra till att förklara 

styrelseledamotsavgång. De modererande variabler som visar sig ha en relation till 

Styrelseledamotsavgång är Statligt kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, Skuldsättningsgrad 

och Ålder som har en signifikant positiv relation medan Koncentrerat ägande och Position VD har 

en signifikant negativ relation. 

 

Statligt kontrollägande har en starkare relation som modererad då den går från B-värde 0,522 till 

2,155. Ett statligt kontrollägande vid en skandal leder alltså till fler avgångar än när en skandal ej 

har skett. Position VD är också starkare som modererad med ett B på -0,502 till skilland från 

oberoende då den har ett B på -0,133. En ledamot som varit med om en skandal avgår alltså i 

mindre grad än en icke skandaldrabbad ledamot som är VD samt en skandalassocierad ledamot 

som ej har position VD. Skuldsättningsgrad går från att vara ej signifikant som oberoende till att 

ha en signifikant positiv relation som modererad. Hög skuldsättning leder alltså till att man inte 

avskedar ledamöter, men i samband med skandal leder det till ökad chans för avgång. Ålder har en 

något starkare relation som modererad än oberoende. Relationen mellan Ålder och 

Styrelseledamotsavgång förstärks alltså vid en Skandal och innebär då att en äldre styrelseledamot 
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lider större risk att omsättas överlag, men risken är än större vid en företagsskandal. Tillgångar är 

signifikant positiv både som oberoende och modererad och någon skillnad på relationen kan inte 

utläsas då båda har ett B på 0 på grund av variabelns storlek. Men storleken leder alltså oavsett 

skandal till att man avgår i högre grad än mindre bolag. 

 

6.2.2 Styrelseledamotsavgång Lång sikt 
I detta avsnitt presenteras tre tabeller för den beroende variabeln Styrelseledamotsavgång på lång 

sikt med modererande variabler för skandal, smittad samt skandal/smittad. Eftersom den beroende 

variabeln Styrelseledamotsavgång är en dikotom variabel så analyseras denna variabel genom 

logistisk regression. Gemensamt för dessa tre tabeller är kontrollvariablerna som presenteras i 

modell 1. Modellen är signifikant i sin helhet och har en förklaringsgrad med ett Cox & Snell R 

Square på 1,5 % och ett Nagelkerke R Square på 2 %. Referensgrupper är År2001, ListaO, Råvaror 

och Industri. Av dessa så är Industri signifikant negativt mot Styrelseledamotsavgång när endast 

de två variablerna ingår i en modell. År2001, ListaO samt Råvaror är inte signifikanta mot den 

beroende variabeln när de ingår var för sig i en modell tillsammans med den beroende variabeln. 

Att det är just branscherna Råvaror och Industri som utesluts från modellerna beror på att de 

samvarierar mycket med de andra kontrollvariablerna och därmed sänker toleransnivåerna i större 

utsträckning än när andra branscher utesluts.	

	

Av kontrollvariablerna så uppvisar Ägarförändring, ListaA, Hälsovård, IT, Konsumentvaror, 

Telekom och Tjänster en signifikant positiv relation medan Kön, År2003 och Finans visar en 

signifikant negativ relation i modell 1. Kontrollvariablerna Angloamerikan, År2002, ListaSBI samt 

Media och Underhållning är inte signifikanta i modellen. Jämfört med korrelationsanalysen för 

kontrollvariablerna så är Ägarförändring, IT, Telekom och Tjänster signifikant positivt i 

korrelationsanalysen likt modell 1 i regressionsanalysen. Kön, År2003, Industri och Finans visar 

en signifikant negativ relation i korrelationsanalysen. Det innebär att samtliga kontrollvariabler 

som är signifikanta i korrelationsanalysen även är det i regressionsanalysen, bortsett från industri 

som inte ingår i modell 1 eftersom det är en referensgrupp. ListaA, Hälsovård samt 

Konsumentvaror är inte signifikanta i korrelationsmodellen men visar sig vara signifikant positiva 

i regressionsmodellen där övriga kontrollvariabler ingår. Detta beror på att variablerna samvarierar 

när de ingår i regressionsanalysen.	

	



	95 

De oberoende variablerna presenteras mer ingående i kommande avsnitt men gemensamt för dem 

är korrelationsanalysen mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln 

Styrelseledamotsavgång på lång sikt. Av de tre variablerna Skandal, Smittad och Skandal/Smittad 

så är det Smittad som visar sig ha en signifikant negativ relation till den beroende variabeln. Av de 

övriga oberoende variablerna så har Statligt kontrollägande, VD-avgång, SO-avgång och Ålder en 

signifikant positiv relation. En signifikant negativ relation i korrelationsanalysen visar 

Koncentrerat ägande, Position VD och Position SO. Variablerna ROA, Antal anställda, Antal 

ledamöter, Institutionell kontrollägare, Företag kontrollägare, Tillgångar, Skuldsättningsgrad, 

Styrelsens SocKapital och Minoritet & Kontrollägare visar ingen signifikans i 

korrelationsanalysen.	
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Tabell 18: Styrelseledamotsavgång Lång sikt - Skandal  

B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig
Ägarförändring 0,371 0,045 0,000 0,176 0,054 0,001 0,184 0,054 0,001 0,158 0,055 0,004
Kön -0,237 0,067 0,000 -0,349 0,079 0,000 -0,351 0,079 0,000 -0,338 0,080 0,000
Angloamerikan -0,003 0,112 0,982 -0,064 0,130 0,624 -0,041 0,130 0,752 -0,119 0,132 0,371
År2002 0,054 0,043 0,208 0,102 0,050 0,040 0,099 0,050 0,045 0,089 0,050 0,076
År2003 -0,095 0,044 0,030 0,013 0,051 0,805 0,000 0,051 1,000 -0,008 0,052 0,875
ListaA 0,115 0,044 0,009 0,067 0,065 0,309 0,109 0,068 0,109 0,115 0,069 0,096
ListaSBI 0,048 0,063 0,449 0,103 0,075 0,173 0,070 0,077 0,359 0,078 0,078 0,315
Finans -0,138 0,053 0,010 0,084 0,067 0,205 0,089 0,067 0,181 0,083 0,067 0,218
Hälsovård 0,222 0,064 0,001 0,094 0,074 0,207 0,073 0,075 0,325 0,061 0,075 0,416
IT 0,288 0,054 0,000 0,160 0,065 0,013 0,137 0,065 0,035 0,132 0,066 0,045
Konsumentvaror 0,146 0,068 0,032 -0,193 0,079 0,015 -0,213 0,079 0,007 -0,217 0,080 0,006
Media	och	Underhållning 0,163 0,131 0,214 0,263 0,150 0,079 0,238 0,150 0,114 0,227 0,151 0,132
Telekom 0,474 0,075 0,000 0,347 0,089 0,000 0,340 0,090 0,000 0,333 0,091 0,000
Tjänster 0,314 0,095 0,001 0,098 0,115 0,396 0,085 0,115 0,461 0,105 0,117 0,370
Skandal 0,020 0,124 0,873 0,004 0,124 0,976 -9,359 3,603 0,009
ROA 0,000 0,000 0,717 0,000 0,000 0,752 0,000 0,000 0,747
Antal	anställda 0,000 0,000 0,261 0,000 0,000 0,124 0,000 0,000 0,174
Antal	ledamöter -0,006 0,017 0,732 -0,218 0,094 0,021 -0,245 0,097 0,011
Koncentrerat	ägande -0,227 0,052 0,000 -0,235 0,053 0,000 -0,239 0,053 0,000
Institutionell	kontrollägare 0,121 0,141 0,389 0,109 0,141 0,440 0,098 0,152 0,520
Företag	kontrollägare 0,128 0,062 0,037 0,127 0,062 0,040 0,148 0,063 0,018
Statligt	kontrollägande 0,472 0,212 0,026 0,523 0,213 0,014 0,428 0,224 0,056
Tillgångar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VD	avgång	Ftg 1,059 0,043 0,000 1,055 0,043 0,000 1,063 0,044 0,000
SO	avgång	Ftg 1,520 0,043 0,000 1,520 0,043 0,000 1,533 0,044 0,000
Position	VD -0,162 0,057 0,005 -0,162 0,057 0,005 -0,137 0,058 0,019
Position	SO -0,325 0,048 0,000 -0,320 0,048 0,000 -0,319 0,049 0,000
Skuldsättningsgrad 0,003 0,003 0,358 0,003 0,003 0,361 0,002 0,003 0,481
Styrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,539 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,002
Ålder 0,022 0,003 0,000 0,022 0,003 0,000 0,021 0,003 0,000
Minoritet	&	Kontrollägare -0,006 0,054 0,914 0,009 0,054 0,871 0,012 0,055 0,832
Styrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,007
AntalLedamöter^2 0,017 0,007 0,017 0,019 0,007 0,008
SkandalXROA 0,011 0,008 0,205
SkandalXAntal	anställda 0,000 0,000 0,074
SkandalXAntal	ledamöter 1,350 1,002 0,178
SkandalXKoncentrerat	ägande 0,684 0,801 0,393
SkandalXInstitutionell	kontrollägare 0,614 0,611 0,315
SkandalXFöretag	kontrollägare -1,514 0,605 0,012
SkandalXStatligt	kontrollägande 20,982 10754,027 0,998
SkandalXTillgångar 0,000 0,000 0,695
SkandalXVD	avgång	Ftg 0,129 0,327 0,692
SkandalXSO	avgång	Ftg -0,109 0,322 0,736
SkandalXPosition	VD -0,843 0,368 0,022
SkandalXPosition	SO -0,132 0,283 0,642
SkandalXSkuldsättningsgrad 0,030 0,152 0,842
SkandalXStyrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,098
SkandalXÅlder 0,089 0,021 0,000
SkandalXMinoritet	&	Kontrollägare -1,365 1,113 0,220
SkandalXStyrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,552
SkandalXAntalLedamöter^2 -0,095 0,077 0,214
Constant 0,000 0,000 0,000 0,000
-2	Log	likelihood
Cox	&	Snell	R	Square 0,015 0,226 0,227 0,231
Nagelkerke	R	Square 0,020 0,303 0,304 0,310
Omnibus	tests	of	model	coefficients 0,000 0,000 0,000 0,000

17846,887 14668,617 14657,611 14576,945

Styrelseledamotsavgång	Lång	sikt	-	Skandal
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.2.1 Styrelseledamotsavgång Lång sikt - Skandal 
I tabell 18 visas de fyra regressionsmodellerna för den beroende variabeln Styrelseledamotsavgång 

på lång sikt och modererande variabler för Skandalledamot. Modellerna är signifikanta i sin helhet. 

Modell 1 har en förklaringsgrad med ett Cox & Snell R Square på 1,5 % och ett Nagelkerke R 

Square på 2 %. Förklaringsgraden för övriga modeller 2-4 ligger på ca 23% för Cox & Snell R 

Square och de har ett Nagelkerke R Square på ca 31 %. De skiljer därmed inte så mycket i 

förklaringsgrad mellan varandra, men alla är högre än modell 1.	

	

I modell 2 så är variabeln Skandal inte signifikant mot den beroende variabeln, likt 

korrelationsanalysen där ingen signifikant relation existerar. Av de oberoende variablerna så är 

Företag kontrollägare, Statligt kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång och Ålder 

signifikanta med en positiv relation. En signifikant negativ relation visar variablerna Koncentrerat 

ägande, Position VD och Position SO medan ROA, Antal anställda, Antal ledamöter, Institutionell 

kontrollägare, Skuldsättningsgrad, Styrelsens SocKapital och Minoritet & Kontrollägare inte har 

någon signifikant relation till Styrelseledamotsavgång på lång sikt. Jämfört med 

korrelationsanalysen så skiljer sig Företag kontrollägare på det sättet att den i korrelationsanalysen 

ej är signifikant men i modell 2 så har variabeln en signifikant positiv relation. Övriga variabler 

visar samma relationer i regressionsanalysen som i korrelationsanalysen.	

	

I tabellens tredje modell så adderas de två oberoende variablerna som kvadrerats, Antal 

ledamöter^2 och Styrelsens SocKapital^2. Båda variablerna är signifikanta med en positiv relation. 

Från modell 2 till modell 3 så sker en förändring av de oberoende variablerna Antal ledamöter och 

Styrelsens SocKapital från att vara ej signifikanta i modell 2 till att visa på en signifikant relation i 

modell 3. Antal ledamöter har en negativ relation och Styrelsens SocKapital har en positiv relation. 

Denna förändring förklaras av att de kvadrerade variablerna läggs till i modellen och att de 

samvarierar eftersom de är så lika. Antal ledamöter har enligt dessa relationer en U-formad relation 

till den beroende variabeln. Styrelsens SocKapitals båda variabler har båda positiva relationer och 

därmed ingen U-formad relation.	

 

I tabellens fjärde modell så är endast tre av de arton modererande variablerna signifikanta. Ålder 

har en positivt signifikant relation medan Företag kontrollägare och Position VD har en negativt 

signifikant relation. Av dessa tre så har samtliga samma relation som de icke-modererande 

variablerna förutom Företag kontrollägare som byter från en signifikant positiv till en signifikant 
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negativ relation. Ingen förändring från de tidigare modellerna sker förutom variabeln Skandal som 

går från att vara ej signifikant i modell 2 och 3 till att vara signifikant negativ i modell 4. Statligt 

kontrollägande går från att vara signifikant positiv i modell 2 och 3 till ej signifikant i modell 4.	

	

Sammanfattningsvis så har de oberoende variablerna Företag kontrollägare, Statligt 

kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång, Styrelsens SocKapital, Ålder, Styrelsens 

SocKapital^2 och Antal ledamöter^2 en signifikant positiv relation till Styrelseledamotsavgång på 

lång sikt då en skandal inte har skett. Även variablerna Antal ledamöter, Koncentrerat ägande, 

Position VD och Position SO har en relation då skandal inte skett men denna är signifikant negativ. 

Då en företagsskandal har skett så visar de modererande variablerna att Ålder har en signifikant 

positiv relation till den beroende variabeln och Företag kontrollägare samt Position VD har en 

signifikant negativ relation till den beroende variabeln vid skandal. Position VD har starkare 

riktning på relationen som modererande med ett B på -0,980 än som oberoende då den har ett B på 

-0,162. En skandalassocierad ledamot som är VD avgår alltså mindre i framtiden än icke 

skandalledamöter som är VD samt skandalassocierade ledamöter som ej har position VD. Ålder 

visar en starkare signifikant positiv relation när skandal har skett då B är 0,110 jämfört med 0,022 

då skandal inte inträffat. Hög Ålder leder alltså till att man avgår mer oberoende skandal på lång 

sikt, men än mer så om man varit med om en skandal. Företag kontrollägare har en signifikant 

positiv relation till den beroende variabeln när skandal inte skett men med den modererande 

variabeln så har den istället en signifikant negativ relation. Förändringen i B är från 0,128 till -

1,366. Ledamöter som har ett företag som kontrollägare avgår i högre grad på lång sikt om en 

skandal ej skett men detta är alltså tvärtom vid skandal och ledamöterna avgår då i lägre grad.	
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Tabell 19: Styrelseledamotsavgång Lång sikt - Smittad 

	  

B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig
Ägarförändring 0,371 0,045 0,000 0,176 0,054 0,001 0,183 0,054 0,001 0,184 0,054 0,001
Kön -0,237 0,067 0,000 -0,351 0,079 0,000 -0,353 0,079 0,000 -0,367 0,080 0,000
Angloamerikan -0,003 0,112 0,982 -0,073 0,130 0,576 -0,049 0,130 0,709 -0,045 0,131 0,731
År2002 0,054 0,043 0,208 0,107 0,050 0,031 0,102 0,050 0,039 0,117 0,050 0,019
År2003 -0,095 0,044 0,030 0,019 0,051 0,707 0,005 0,051 0,925 0,003 0,051 0,960
ListaA 0,115 0,044 0,009 0,077 0,066 0,244 0,111 0,068 0,100 0,118 0,069 0,086
ListaSBI 0,048 0,063 0,449 0,103 0,075 0,171 0,071 0,077 0,351 0,075 0,077 0,330
Finans -0,138 0,053 0,010 0,083 0,066 0,213 0,088 0,066 0,186 0,087 0,067 0,194
Hälsovård 0,222 0,064 0,001 0,090 0,074 0,227 0,072 0,074 0,330 0,071 0,075 0,343
IT 0,288 0,054 0,000 0,156 0,065 0,016 0,136 0,065 0,036 0,142 0,065 0,029
Konsumentvaror 0,146 0,068 0,032 -0,197 0,079 0,012 -0,215 0,079 0,006 -0,205 0,079 0,010
Media	och	Underhållning 0,163 0,131 0,214 0,258 0,150 0,085 0,237 0,150 0,114 0,240 0,150 0,110
Telekom 0,474 0,075 0,000 0,337 0,089 0,000 0,335 0,090 0,000 0,340 0,090 0,000
Tjänster 0,314 0,095 0,001 0,094 0,115 0,415 0,084 0,115 0,465 0,087 0,115 0,451
Smittad -0,162 0,101 0,109 -0,104 0,103 0,316 0,039 2,161 0,986
ROA 0,000 0,000 0,719 0,000 0,000 0,753 0,000 0,000 0,756
Antal	anställda 0,000 0,000 0,256 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,141
Antal	ledamöter -0,005 0,017 0,768 -0,212 0,095 0,025 -0,158 0,102 0,122
Koncentrerat	ägande -0,225 0,052 0,000 -0,233 0,053 0,000 -0,197 0,054 0,000
Institutionell	kontrollägare 0,121 0,140 0,388 0,108 0,140 0,440 0,117 0,140 0,404
Företag	kontrollägare 0,127 0,062 0,039 0,126 0,062 0,040 0,116 0,063 0,067
Statligt	kontrollägande 0,462 0,212 0,030 0,513 0,213 0,016 0,570 0,222 0,010
Tillgångar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007
VD	avgång	Ftg 1,058 0,043 0,000 1,054 0,043 0,000 1,087 0,044 0,000
SO	avgång	Ftg 1,523 0,043 0,000 1,522 0,043 0,000 1,501 0,044 0,000
Position	VD -0,159 0,057 0,005 -0,161 0,057 0,005 -0,126 0,059 0,033
Position	SO -0,313 0,049 0,000 -0,313 0,049 0,000 -0,333 0,050 0,000
Skuldsättningsgrad 0,003 0,003 0,387 0,003 0,003 0,379 0,003 0,003 0,349
Styrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,736 0,000 0,000 0,022 0,000 0,000 0,013
Ålder 0,022 0,003 0,000 0,022 0,003 0,000 0,021 0,003 0,000
Minoritet	&	Kontrollägare -0,003 0,053 0,956 0,009 0,053 0,866 -0,021 0,055 0,709
Styrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 0,015
AntalLedamöter^2 0,016 0,007 0,021 0,012 0,008 0,117
SmittadXROA -0,005 0,006 0,461
SmittadXAntal	anställda 0,000 0,000 0,857
SmittadXAntal	ledamöter 0,081 0,502 0,871
SmittadXKoncentrerat	ägande -1,143 0,313 0,000
SmittadXInstitutionell	kontrollägare -19,288 40192,970 1,000
SmittadXFöretag	kontrollägare 0,046 0,303 0,880
SmittadXStatligt	kontrollägande -0,585 0,871 0,502
SmittadXTillgångar 0,000 0,000 0,545
SmittadXVD	avgång	Ftg -0,610 0,215 0,005
SmittadXSO	avgång	Ftg 0,489 0,219 0,026
SmittadXPosition	VD -0,603 0,303 0,046
SmittadXPosition	SO 0,186 0,233 0,425
SmittadXSkuldsättningsgrad -0,110 0,049 0,024
SmittadXStyrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,149
SmittadXÅlder 0,010 0,016 0,548
SmittadXMinoritet	&	Kontrollägare 0,597 0,248 0,016
SmittadXStyrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,119
SmittadXAntalLedamöter^2 0,000 0,031 0,999
Constant 0,000 0,000 0,000 0,000
-2	Log	likelihood
Cox	&	Snell	R	Square 0,015 0,226 0,227 0,231
Nagelkerke	R	Square 0,020 0,304 0,304 0,309
Omnibus	tests	of	model	coefficients 0,000 0,000 0,000 0,000

17846,887 14666,053 14656,604 14594,220

Styrelseledamotsavgång	Lång	sikt	-	Smittad
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.2.2 Styrelseledamotsavgång Lång sikt - Smittad 
I tabell 19 visas de fyra regressionsmodellerna för den beroende variabeln Styrelseledamotsavgång 

på lång sikt och modererande variabler för Smittad ledamot. Modellerna är signifikanta i sin helhet. 

Modell 1 har en förklaringsgrad med ett Cox & Snell R Square på 1,5 % och ett Nagelkerke R 

Square på 2 %. Modellerna 2-4 ligger på i genomsnitt 23 % för Cox & Snell R Square och ca 31 

% enligt Nagelkerke R Square och därmed skiljer 2-4 inte så mycket i förklaringsgrad mellan 

varandra, men är alla högre än modell 1. 

	

I modell 2 så är variabeln Smittad inte signifikant mot den beroende variabeln. Detta skiljer sig 

från korrelationsanalysen där variabeln är signifikant. Detta förklaras av att relationen inte är 

tillräckligt stark i regressionen tillsammans med de andra variablerna. Av de oberoende variablerna 

så är Företag kontrollägare, Statligt kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång och Ålder 

signifikanta med en positiv relation. Variablerna Koncentrerat ägande, Position VD och Position 

SO är signifikanta med en negativ relation medan ROA, Antal anställda, Antal ledamöter, 

Institutionell kontrollägare, Skuldsättningsgrad, Styrelsens SocKapital och Minoritet & 

Kontrollägare inte har någon signifikant relation till Styrelseledamotsavgång på lång sikt. I 

korrelationsanalysen så är Företag kontrollägare ej signifikant men i modell 2 så har variabeln en 

signifikant positiv relation. Övriga variabler visar samma relationer i regressionsanalysen som i 

korrelationsanalysen.	

	

I modell tre så inkluderas de två kvadrerade oberoende variablerna, Antal ledamöter^2 och 

Styrelsens SocKapital^2. Båda variablerna är signifikanta med en positiv relation. Från modell 2 

till modell 3 så sker en förändring av de oberoende variablerna Antal ledamöter och Styrelsens 

SocKapital från att vara ej signifikanta i modell 2 till att visa på en signifikant relation i modell 3. 

Antal ledamöter har en negativ relation och Styrelsens SocKapital har en positiv relation. Denna 

förändring förklaras av att de kvadrerade variablerna läggs till i modellen och att de samvarierar. 

Antal ledamöter har alltså en U-formad relation medan Styrelsens SocKapital inte uppvisar någon 

U-formad relation till Styrelseledamotsavgång på lång sikt eftersom båda variablerna visar en 

positiv relation.	

	

I modell 4 så presenteras samtliga modererande variabler. Där visar det sig att VD-avgång, SO-

avgång och Minoritet & Kontrollägare är signifikant med en positiv relation och Koncentrerat 

ägande, Position VD samt Skuldsättningsgrad är signifikanta med en negativ relation. De 
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modererande variablerna är signifikanta även som oberoende och har samma relation. 

Skuldsättningsgrad och Minoritet & Kontrollägare är ej signifikanta som oberoende men är det 

som modererande. Från modell 3 så visar alla oberoende samma relation som tidigare förutom 

Antal ledamöter, Företag kontrollägare och Antal ledamöter^2 som går från signifikanta i modell 

3 till ej signifikanta i modell 4. 

 

Sammanfattningsvis så visar det sig att de oberoende variablerna Företag kontrollägare, Statligt 

kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång, Styrelsens SocKapital, Ålder, Styrelsens 

SocKapital^2 och Antal ledamöter^2 har en signifikant positiv relation till Styrelseledamotsavgång 

på lång sikt då en skandal inte har skett. Även variablerna Antal ledamöter, Koncentrerat ägande, 

Position VD och Position SO har en relation då skandal inte skett men denna är signifikant negativ. 

Då en företagsskandal har skett så visar de modererande variablerna att Minoritet & Kontrollägare, 

VD-avgång och SO-avgång har en signifikant positiv relation till den beroende variabeln och 

Koncentrerat ägande, Position VD och Skuldsättningsgrad har en signifikant negativ relation till 

den beroende variabeln vid skandal. SO-avgång är signifikant positiva både som modererad och 

oberoende, relationen är dock starkare när den är oberoende. En SO-avgång leder alltså inte lika 

ofta till avgång när en ledamot är smittad än när man inte är det.  

 

Minoritet & Kontrollägare är inte signifikant i modell 3 men visar sig vara signifikant i modell 4 

när variabeln modereras med Smittad. Ledamöter som är smittade och har en Kontrollägare och en 

minoritetsägare avgår i högre grad efter åtta år. Koncentrerat ägande har en signifikant negativ 

relation både med och utan den modererande variabeln Smittad. Dock är den modererade starkare 

med ett B på -1,340 gentemot den oberoende som har ett B på -0,225. Smittade ledamöter avgår 

alltså i lägre grad när det finns en kontrollägare. VD-avgång har samma riktning som obereonde 

och modererande men relationen är svagare vid en skandal. Position VD är signifikant negativ både 

som modererad och oberoende, den modererade är dock starkare med ett B på -0,736 jämfört med 

den oberoende som har ett B på -0,159. En smittad ledamot som har positionen VD avgår i mindre 

grad än de smittade ledamöter som inte har positionen VD. Skuldsättningsgrad är ej signifikant 

som oberoende men blir signifikant negativ som modererad. Högt beroende av omgivningen leder 

alltså till mindre chans för avgång om ledamoten är smittad av skandal.	
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Tabell 20: Styrelseledamotsavgång Lång sikt – Skandal/Smittad  

B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig B S.E Sig
Ägarförändring 0,371 0,045 0,000 0,173 0,054 0,001 0,181 0,054 0,001 0,178 0,055 0,001
Kön -0,237 0,067 0,000 -0,350 0,079 0,000 -0,352 0,079 0,000 -0,345 0,080 0,000
Angloamerikan -0,003 0,112 0,982 -0,062 0,130 0,633 -0,041 0,130 0,751 -0,066 0,131 0,613
År2002 0,054 0,043 0,208 0,108 0,050 0,029 0,103 0,050 0,037 0,109 0,050 0,029
År2003 -0,095 0,044 0,030 0,020 0,051 0,696 0,005 0,051 0,917 0,006 0,052 0,904
ListaA 0,115 0,044 0,009 0,074 0,066 0,258 0,112 0,068 0,099 0,122 0,069 0,076
ListaSBI 0,048 0,063 0,449 0,104 0,075 0,168 0,072 0,077 0,349 0,058 0,078 0,459
Finans -0,138 0,053 0,010 0,077 0,067 0,246 0,084 0,067 0,205 0,089 0,067 0,184
Hälsovård 0,222 0,064 0,001 0,085 0,074 0,251 0,069 0,074 0,356 0,077 0,075 0,305
IT 0,288 0,054 0,000 0,153 0,065 0,018 0,134 0,065 0,040 0,134 0,066 0,041
Konsumentvaror 0,146 0,068 0,032 -0,203 0,079 0,010 -0,219 0,079 0,006 -0,209 0,080 0,008
Media	och	Underhållning 0,163 0,131 0,214 0,252 0,150 0,092 0,232 0,150 0,122 0,241 0,151 0,110
Telekom 0,474 0,075 0,000 0,335 0,090 0,000 0,333 0,090 0,000 0,364 0,091 0,000
Tjänster 0,314 0,095 0,001 0,087 0,115 0,448 0,079 0,115 0,492 0,102 0,116 0,380
Skandal/SmiRad -0,114 0,085 0,179 -0,078 0,086 0,361 -2,472 1,453 0,089
ROA 0,000 0,000 0,714 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,759
Antal	anställda 0,000 0,000 0,211 0,000 0,000 0,109 0,000 0,000 0,198
Antal	ledamöter -0,006 0,017 0,742 -0,214 0,094 0,024 -0,204 0,105 0,052
Koncentrerat	ägande -0,228 0,052 0,000 -0,236 0,053 0,000 -0,194 0,054 0,000
Institutionell	kontrollägare 0,136 0,140 0,332 0,118 0,140 0,399 0,097 0,152 0,524
Företag	kontrollägare 0,125 0,062 0,042 0,125 0,062 0,043 0,134 0,064 0,037
Statligt	kontrollägande 0,464 0,212 0,029 0,515 0,213 0,016 0,449 0,235 0,056
Tillgångar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005
VD	avgång	Ftg 1,060 0,043 0,000 1,055 0,043 0,000 1,098 0,045 0,000
SO	avgång	Ftg 1,522 0,043 0,000 1,521 0,043 0,000 1,512 0,045 0,000
Position	VD -0,161 0,057 0,005 -0,161 0,057 0,005 -0,096 0,060 0,108
Position	SO -0,316 0,049 0,000 -0,314 0,049 0,000 -0,336 0,052 0,000
Skuldsättningsgrad 0,003 0,003 0,360 0,003 0,003 0,363 0,002 0,003 0,472
Styrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,806 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,002
Ålder 0,022 0,003 0,000 0,022 0,003 0,000 0,020 0,003 0,000
Minoritet	&	Kontrollägare 0,004 0,053 0,946 0,014 0,054 0,794 -0,017 0,057 0,767
Styrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,008
AntalLedamöter^2 0,016 0,007 0,020 0,016 0,008 0,045
Skandal/SmittadXROA -0,002 0,005 0,631
Skandal/SmittadXAntal	anställda 0,000 0,000 0,628
Skandal/SmittadXAntal	ledamöter 0,121 0,341 0,723
Skandal/SmittadXKoncentrerat	ägande -0,712 0,233 0,002
Skandal/SmittadXInstitutionell	kontrollägare 0,359 0,408 0,378
Skandal/SmittadXFöretag	kontrollägare -0,146 0,238 0,539
Skandal/SmittadXStatligt	kontrollägande 0,961 0,639 0,133
Skandal/SmittadXTillgångar 0,000 0,000 0,098
Skandal/SmittadXVD	avgång	Ftg -0,483 0,164 0,003
Skandal/SmittadXSO	avgång	Ftg 0,091 0,164 0,578
Skandal/SmittadXPosition	VD -0,697 0,230 0,002
Skandal/SmittadXPosition	SO 0,096 0,170 0,573
Skandal/SmittadXSkuldsättningsgrad 0,010 0,028 0,715
Skandal/SmittadXStyrelsens	SocKapital 0,000 0,000 0,171
Skandal/SmittadXÅlder 0,040 0,012 0,001
Skandal/SmittadXMinoritet	&	Kontrollägare 0,433 0,186 0,020
Skandal/SmittadXStyrelsens	SocKapital^2 0,000 0,000 0,096
Skandal/SmittadXAntalLedamöter^2 -0,003 0,022 0,891
Constant 0,000 0,000 0,000 0,000
-2	Log	likelihood
Cox	&	Snell	R	Square 0,015 0,226 0,227 0,231
Nagelkerke	R	Square 0,020 0,303 0,304 0,310
Omnibus	tests	of	model	coefficients 0,000 0,000 0,000 0,000

17846,887 14666,833 14656,776 14580,542

Styrelseledamotsavgång	Lång	sikt	-	Skandal/Smittad
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.2.3 Styrelseledamotsavgång Lång sikt – Skandal/Smittad 
I tabell 20 framgår resultaten för de modererande variablerna Skandal/Smittad och den beroende 

variabeln Styrelseledamotsavgång på lång sikt. Samtliga modeller är signifikanta i sin helhet. 

Modell 1 har en förklaringsgrad med ett Cox & Snell R Square på 1,5 % och ett Nagelkerke R 

Square på 2 %. Förklaringsgraden för övriga modeller 2-4 ligger på ca 23 % för Cox & Snell R 

Square och de har ett Nagelkerke R Square på ca 31 % och skiljer därmed inte så mycket i 

förklaringsgrad mellan varandra, men är alla mycket högre än modell 1.	

	

I modell 2 så är variabeln Skandal/Smittad inte signifikant mot den beroende variabeln. Det 

stämmer överens med korrelationsanalysen där variabeln inte visar någon signifikant relation till 

den beroende variabeln. Av de oberoende variablerna så är Företag kontrollägare, Statligt 

kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång och Ålder signifikanta med en positiv relation. 

Variablerna Koncentrerat ägande, Position VD och Position SO är signifikanta med en negativ 

relation. De oberoende variabler som inte visar någon signifikant relation till den beroende 

variabeln är ROA, Antal anställda, Antal ledamöter, Institutionell kontrollägare, 

Skuldsättningsgrad, Styrelsens SocKapital och Minoritet & Kontrollägare. I korrelationsanalysen 

så är Företag kontrollägare ej signifikant men i modell 2 så har variabeln en signifikant positiv 

relation. Övriga variabler visar samma relationer i regressionsanalysen som i korrelationsanalysen.	

	

I den tredje modellen så adderas de två kvadrerade oberoende variablerna, Antal ledamöter^2 och 

Styrelsens SocKapital^2. Båda variablerna är signifikanta med en positiv relation. Från modell 2 

till modell 3 så sker en förändring av de oberoende variablerna Antal ledamöter och Styrelsens 

SocKapital från att vara ej signifikanta i modell 2 till att visa på en signifikant relation i modell 3. 

Antal ledamöter har en negativ relation och Styrelsens SocKapital har en positiv relation. Denna 

förändring förklaras av att de kvadrerade variablerna läggs till i modellen och att de samvarierar 

med varandra. Antal ledamöter uppvisar därmed en U-formad relation till den beroende variabeln. 

Styrelsens SocKapital har däremot ingen U-formad relation utan båda variablerna visar på en 

positiv relation. 	

	

Den fjärde modellen inkluderar de modererande variablerna. De signifikanta modererande 

variablerna som har en positiv relation är VD-avgång, Ålder och Minoritet & Kontrollägare. De 

modererande variabler som har en signifikant negativ relation till Styrelseledamotsavgång på lång 

sikt är Koncentrerat ägande och Position VD. De övriga modererande variablerna är inte 
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signifikanta i modellen. De oberoende som förändras från modell 3 till 4 är Antal ledamöter, Statligt 

kontrollägande och Position VD som alla går från att vara signifikanta i modell 3 till ej signifikanta 

i modell 4.  

	

Sammanfattningsvis så visar det sig att de oberoende variablerna Företag kontrollägare, Statligt 

kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång, Styrelsens SocKapital, Ålder, Styrelsens 

SocKapital^2 och Antal ledamöter^2 har en signifikant positiv relation till Styrelseledamotsavgång 

på lång sikt då en skandal inte har skett. Även variablerna Antal ledamöter, Koncentrerat ägande, 

Position VD och Position SO har en relation då skandal inte skett men denna är signifikant negativ.	

Koncentrerat ägande, VD-avgång och Position VD visar samma negativt signifikanta relation till 

den beroende variabeln oavsett om det skett en skandal eller inte. Koncentrerat ägande är dock 

starkare som modererad med ett B på -0,906 än oberoende då den har ett B på -0,236 i modell 3. 

Koncentrerat ägande leder alltså till att man skyddas bättre som Skandal/Smittad ledamot. VD-

avgång visar samma riktning men relationen försvagas vid en skandal. Minoritet & Kontrollägare 

är inte signifikant i modell 3 men visar sig ha en positivt signifikant relation som modererande 

variabel i modell 4. Man avgår alltså i högre grad som skandaldrabbad ledamot på lång sikt om 

denna ägarstruktur existerar i företaget. Ålder visar på en signifikant positiv relation både som 

oberoende och modererande variabel. Relationen är dock starkare när variabeln modereras 

tillsammans med Skandal/Smittad då B är 0,060 jämfört med 0,022 som oberoende variabel. Hög 

ålder leder alltså att man som skandaldrabbad ledamot avgår i högre grad på lång sikt.	

 

6.2.3 Antal uppdrag Kort sikt 
I detta avsnitt presenteras tre tabeller för antal uppdrag med modererande variabler för skandal, 

smittad samt skandal/smittad. Antal uppdrag analyseras genom en multipel linjär regressionsanalys 

då den beroende variabeln är kontinuerlig. Gemensamt för dessa tre tabeller är kontrollvariablerna 

som presenteras i modell 1. Modellen är signifikant i sin helhet och har en justerad förklaringsgrad 

på 7,6 %. Referensgrupper är År2002, ListaO, Råvaror och Industri. Av dessa så är Industri och 

ListaO signifikanta mot Antal uppdrag när endast de två variablerna ingår var för sig i en modell 

mot Antal uppdrag. ListaO är negativt korrelerad och Industri är positivt korrelerad. År2002 samt 

Råvaror är inte signifikanta mot den beroende variabeln när de ingår var för sig i en modell 

tillsammans med den beroende variabeln. Att det är just branscherna Råvaror och Industri som 

utesluts från modellerna beror på att de samvarierar mycket med de andra kontrollvariablerna och 

därmed sänker toleransnivåerna i större utsträckning än när andra branscher utesluts.	



	105 

	

Av kontrollvariablerna så uppvisar Kön, Lista A, Finans, Telekom och Tjänster alla en signifikant 

positiv relation. Ägarförändring, Angloamerikan, Lista SBI, IT, Media och Underhållning och 

Konsumentvaror har alla en signifikant negativ relation till Antalet uppdrag. Åren 2001, 2003 samt 

branschen Hälsovård visar alla på en ej signifikant relation till antal uppdrag. Jämfört med 

korrelationsanalysen för kontrollvariablerna så går Hälsovård från att vara signifikant negativ i 

korrelationsanalysen till icke signifikant i Modell 1. Telekom går från att vara ej signifikant i 

korrelationsanalysen till signifikant positiv i modell 1. Detta beror på att variablerna samvarierar 

när de ingår i regressionsanalysen.	

	

Korrelationsmodellen för Antal uppdrag kan beskådas i appendix 2 . Ett flertal oberoende variabler 

uppvisar signifikans gentemot Antal uppdrag. Skandal, Skandal/Smittad, Smittad, Antal anställda, 

Antal ledamöter, Koncentrerat ägande, Familj/Sfär kontrollägare, Tillgångar Position VD, Position 

SO, Skuldsättningsgrad, Styrelsens SocKapital, Ledamotens SocKapital och Ålder är alla 

signifikanta och positivt korrelerade till Antal uppdrag. Signifikant Negativt korrelerade till Antal 

uppdrag är Institutionell kontrollägare, Företag kontrollägare, Utländskt kontrollägande, VD-

avgång och SO-avgång. ROA, Statligt kontrollägande och Minoritet & Kontrollägare är inte 

signifikant korrelerade till Antal uppdrag.	
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Tabell 21: Antal uppdrag Kort sikt - Skandal  

Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol.
Ägarförändring -0,019 0,001 0,975 0,009 0,104 0,888 0,005 0,389 0,885 0,007 0,249 0,872
Kön 0,044 0,000 0,975 0,099 0,000 0,911 0,100 0,000 0,911 0,098 0,000 0,908
Angloamerikan -0,087 0,000 0,991 -0,062 0,000 0,957 -0,066 0,000 0,954 -0,060 0,000 0,941
År2001 -0,004 0,548 0,749 -0,005 0,426 0,738 -0,005 0,389 0,738 -0,009 0,134 0,727
År2003 0,001 0,863 0,743 -0,003 0,612 0,737 0,004 0,498 0,734 0,003 0,643 0,725
ListaA 0,166 0,000 0,889 0,094 0,000 0,549 0,065 0,000 0,511 0,060 0,000 0,501
ListaSBI -0,107 0,000 0,950 -0,061 0,000 0,875 -0,051 0,000 0,846 -0,050 0,000 0,822
Finans 0,081 0,000 0,791 0,068 0,000 0,668 0,065 0,000 0,667 0,066 0,000 0,662
Hälsovård -0,009 0,143 0,832 -0,002 0,694 0,802 0,006 0,297 0,796 0,007 0,255 0,794
IT -0,024 0,000 0,731 0,005 0,487 0,674 0,016 0,016 0,667 0,018 0,008 0,655
Konsumentvaror -0,042 0,000 0,873 -0,027 0,000 0,848 -0,019 0,001 0,843 -0,018 0,002 0,840
Media	och	Underhållning -0,044 0,000 0,943 -0,024 0,000 0,925 -0,017 0,003 0,920 -0,016 0,003 0,916
Telekom 0,016 0,008 0,872 0,005 0,408 0,804 0,010 0,096 0,800 0,009 0,136 0,777
Tjänster 0,038 0,000 0,935 0,023 0,000 0,830 0,027 0,000 0,828 0,031 0,000 0,810
Skandal 0,012 0,047 0,858 0,016 0,007 0,856 0,234 0,072 0,002
ROA -0,013 0,014 0,987 -0,013 0,020 0,987 -0,012 0,022 0,987
Antal	anställda 0,055 0,000 0,604 0,038 0,000 0,593 0,027 0,000 0,571
Antal	ledamöter 0,047 0,000 0,574 0,378 0,000 0,021 0,406 0,000 0,020
Koncentrerat	ägande 0,021 0,001 0,716 0,027 0,000 0,714 0,028 0,000 0,700
Institutionell	kontrollägare -0,020 0,000 0,917 -0,019 0,001 0,917 -0,016 0,007 0,811
Företag	kontrollägare -0,020 0,001 0,856 -0,018 0,002 0,855 -0,022 0,000 0,836
Statligt	kontrollägande -0,038 0,000 0,915 -0,047 0,000 0,908 -0,051 0,000 0,829
Tillgångar -0,049 0,000 0,504 -0,027 0,003 0,354 -0,027 0,003 0,344
VD	avgång	Ftg -0,069 0,000 0,854 -0,066 0,000 0,852 -0,068 0,000 0,826
SO	avgång	Ftg -0,139 0,000 0,849 -0,140 0,000 0,849 -0,138 0,000 0,825
Position	VD 0,107 0,000 0,891 0,106 0,000 0,891 0,101 0,000 0,864
Position	SO 0,386 0,000 0,903 0,381 0,000 0,900 0,378 0,000 0,872
Skuldsättningsgrad -0,023 0,000 0,737 -0,023 0,000 0,736 -0,021 0,001 0,727
Styrelsens	SocKapital 0,096 0,000 0,506 0,295 0,000 0,139 0,364 0,000 0,107
Ålder -0,022 0,000 0,811 -0,023 0,000 0,811 -0,022 0,000 0,791
Minoritet	&	Kontrollägare 0,010 0,108 0,808 0,002 0,751 0,801 0,000 0,953 0,770
Styrelsens	SocKapital^2 -0,179 0,000 0,227 -0,320 0,000 0,088
AntalLedamöter^2 -0,383 0,000 0,018 -0,415 0,000 0,018
SkandalXROA -0,012 0,101 0,510
SkandalXAntal	anställda 0,076 0,011 0,032
SkandalXAntal	ledamöter -0,358 0,212 0,000
SkandalXKoncentrerat	ägande -0,024 0,366 0,040
SkandalXInstitutionell	kontrollägare 0,006 0,501 0,396
SkandalXFöretag	kontrollägare 0,025 0,000 0,568
SkandalXStatligt	kontrollägande 0,009 0,245 0,477
SkandalXTillgångar -0,026 0,557 0,014
SkandalXVD	avgång	Ftg 0,007 0,490 0,300
SkandalXSO	avgång	Ftg -0,003 0,759 0,354
SkandalXPosition	VD 0,032 0,000 0,715
SkandalXPosition	SO 0,027 0,000 0,567
SkandalXSkuldsättningsgrad 0,009 0,823 0,019
SkandalXStyrelsens	SocKapital -0,113 0,097 0,006
SkandalXÅlder -0,114 0,009 0,015
SkandalXMinoritet	&	Kontrollägare 0,004 0,898 0,035
SkandalXStyrelsens	SocKapital^2 0,190 0,000 0,014
SkandalXAntalLedamöter^2 0,208 0,263 0,001
Constant 0,000 0,000 0,869 0,577
ANOVA	Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000
R	Square 0,076 0,262 0,271 0,277
Adjusted	R	Square 0,076 0,261 0,270 0,276
Sig.	F	Change	(Compared	to	Model	2) 0,000 0,000

Antal	uppdrag	Kort	sikt	-	Skandal
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.3.1 Antal uppdrag Kort sikt - Skandal 
Tabell 21 visar de fyra regressionsmodellerna för den beroende variabeln Antal uppdrag och de 

modererande variablerna för skandalledamot. Modellerna är signifikanta i sin helhet och den 

justerade förklaringsgraden för modell 1 ligger på 7,6 %. Förklaringsgraden ökar i Modell 2 som 

innehåller de alla de oberoende förutom de kvadrerade och har en justerad förklaringsgrad på 26,1 

%. I modell 3 läggs sedan de kvadrerade oberoende till vilket ökar den justerade förklaringsgraden 

till 27 %. I modell 4 läggs slutligen samtliga modererade variabler till och den justerade 

förklaringsgraden ligger då på 27,6 %.	

	

I modell 2 uppvisar Skandal, Antal anställda, Antal ledamöter, Koncentrerat ägande, Position VD, 

Position SO och Styrelsens SocKapital signifikanta relationer som är positiva gentemot antal 

uppdrag. De variabler som är signifikanta men som istället har en negativ relation till den beroende 

variabeln är ROA, Institutionell kontrollägare, Företag kontrollägare, Statligt kontrollägande, 

Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång, Skuldsättningsgrad och Ålder. Av de oberoende variablerna i 

modell 2 är det endast Minoritet & Kontrollägare som är ej signifikant. ROA och Statligt ägande 

går från att vara ej signifikanta i korrelationsanalysen till signifikant negativa i modell 2. I övrigt 

är det ingen skillnad mellan korrelationsanalysen och modell 2.	

	

I modell 3 lades sedan de kvadrerade variablerna Antal ledamöter^2 och Styrelsens SocKapital^2 

till. Dessa två är statistiskt signifikanta och har en negativ relation till antal uppdrag. Av de övriga 

oberoende så är Antal ledamöter och Styrelsens SocKapital fortfarande signifikanta och uppvisar 

båda en positiv relation som dock är starkare än föregående modell. Vilket beror på att dessa 

variabler är lika och samvarierar med de två som lades till.	

	

Av de modererande variablerna i modell 4 är det Antal anställda. Företag kontrollägare, Position 

VD, Position SO och Styrelsens SocKapital som är signifikanta med en positiv relation till antalet 

uppdrag. Ålder är signifikant med en negativ relation. Resten av de modererande variablerna 

uppvisar inga signifikanta relationer till antal uppdrag. Den enda oberoende som förändras från 

modell 3 till 4 är skandal som blir går från att vara signifikant i de två föregående modellerna till 

ej signifikant i modell 4. 

 

Sammanfattningsvis så är flertalet av de oberoende signifikanta. Skandal, Antal anställda, Antal 

ledamöter, Koncentrerat ägande, Position VD, Position SO och Styrelsens SocKapital visar 
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signifikanta relationer som är positiva gentemot antal uppdrag. De oberoende variabler som är 

signifikanta men som istället har en negativ relation till den beroende variabeln är ROA, 

Institutionell kontrollägare, Företag kontrollägare, Statligt kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, 

SO-avgång, Skuldsättningsgrad, Ålder, Styrelsens SocKapital^2 och Antal ledamöter^2. Av de 

modererande är Antal anställda. Företag kontrollägare, Position VD, Position SO och Styrelsens 

SocKapital signifikanta med en positiv relation till antalet uppdrag. Ålder är signifikant med en 

negativ relation. Alla de som var signifikanta som modererande var det som oberoende variabler. 

Position VD har en något starkare relation som modererad än den har i modell 3. Position VD går 

från ett beta värde på 0,107 till 0,133 som modererad. En ledamot som är VD har alltså fler uppdrag 

när man varit med om en skandal, men har färre än skandalledamöter som ej har positionen VD. 

Position SO blir också starkare som modererad och går från 0,386 i modell 3 till 0,405 i modell 4 

som modererad. Att vara SO som skandalledamot gör alltså att man har fler uppdrag än om man ej 

varit med om en skandal, man har dock färre uppdrag än andra skandalassocierade ledamöter som 

ej har position SO. Företag som kontrollägare hade i modell 3 en negativ relation till antalet 

uppdrag men om den modereras med skandal blir det istället en positiv relation. Att vara i ett 

företag med ett företag som kontrollägare leder alltså till att man har fler uppdrag som 

skandalledamot. Antal anställda får en något starkare relation som modererad då den har 0,103 

istället för 0,055. Många anställda leder alltså till många uppdrag oavsett skandal.  
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Tabell 22: Antal uppdrag Kort sikt - Smittad  

Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol.
Ägarförändring -0,019 0,001 0,975 0,009 0,118 0,891 0,006 0,319 0,888 0,007 0,196 0,885
Kön 0,044 0,000 0,975 0,101 0,000 0,911 0,101 0,000 0,911 0,104 0,000 0,905
Angloamerikan -0,087 0,000 0,991 -0,052 0,000 0,959 -0,056 0,000 0,955 -0,059 0,000 0,951
År2001 -0,004 0,548 0,749 0,006 0,310 0,738 0,005 0,419 0,738 0,007 0,272 0,735
År2003 0,001 0,863 0,743 -0,007 0,255 0,737 -0,002 0,692 0,733 -0,001 0,823 0,731
ListaA 0,166 0,000 0,889 0,070 0,000 0,544 0,056 0,000 0,511 0,053 0,000 0,502
ListaSBI -0,107 0,000 0,950 -0,062 0,000 0,875 -0,054 0,000 0,846 -0,052 0,000 0,842
Finans 0,081 0,000 0,791 0,070 0,000 0,672 0,068 0,000 0,671 0,069 0,000 0,661
Hälsovård -0,009 0,143 0,832 0,004 0,517 0,805 0,009 0,147 0,801 0,010 0,088 0,797
IT -0,024 0,000 0,731 0,012 0,051 0,675 0,019 0,003 0,669 0,023 0,000 0,665
Konsumentvaror -0,042 0,000 0,873 -0,022 0,000 0,853 -0,017 0,002 0,849 -0,014 0,015 0,844
Media	och	Underhållning -0,044 0,000 0,943 -0,021 0,000 0,927 -0,017 0,002 0,923 -0,016 0,002 0,921
Telekom 0,016 0,008 0,872 0,019 0,001 0,802 0,020 0,001 0,800 0,019 0,001 0,798
Tjänster 0,038 0,000 0,935 0,026 0,000 0,832 0,027 0,000 0,831 0,030 0,000 0,826
Smittad 0,204 0,000 0,869 0,192 0,000 0,830 0,460 0,000 0,003
ROA -0,013 0,015 0,987 -0,012 0,020 0,987 -0,012 0,018 0,987
Antal	anställda 0,058 0,000 0,613 0,049 0,000 0,602 0,046 0,000 0,529
Antal	ledamöter 0,040 0,000 0,574 0,295 0,000 0,021 0,322 0,000 0,018
Koncentrerat	ägande 0,015 0,018 0,719 0,018 0,003 0,716 0,030 0,000 0,690
Institutionell	kontrollägare -0,017 0,001 0,927 -0,016 0,003 0,927 -0,018 0,001 0,920
Företag	kontrollägare -0,019 0,001 0,857 -0,017 0,002 0,857 -0,019 0,001 0,818
Statligt	kontrollägande -0,033 0,000 0,914 -0,038 0,000 0,906 -0,037 0,000 0,842
Tillgångar -0,056 0,000 0,506 -0,034 0,000 0,355 -0,069 0,000 0,282
VD	avgång	Ftg -0,065 0,000 0,854 -0,064 0,000 0,853 -0,063 0,000 0,816
SO	avgång	Ftg -0,142 0,000 0,849 -0,142 0,000 0,849 -0,133 0,000 0,808
Position	VD 0,101 0,000 0,891 0,101 0,000 0,890 0,081 0,000 0,848
Position	SO 0,355 0,000 0,882 0,354 0,000 0,881 0,344 0,000 0,834
Skuldsättningsgrad -0,015 0,018 0,737 -0,016 0,011 0,737 -0,011 0,063 0,731
Styrelsens	SocKapital 0,058 0,000 0,508 0,173 0,000 0,130 0,218 0,000 0,104
Ålder -0,019 0,001 0,811 -0,020 0,000 0,811 -0,012 0,041 0,788
Minoritet	&	Kontrollägare 0,007 0,249 0,821 0,003 0,595 0,816 -0,002 0,706 0,773
Styrelsens	SocKapital^2 -0,100 0,000 0,218 -0,120 0,000 0,194
AntalLedamöter^2 -0,289 0,000 0,018 -0,324 0,000 0,016
SmittadXROA 0,002 0,647 0,912
SmittadXAntal	anställda 0,002 0,836 0,448
SmittadXAntal	ledamöter 0,185 0,354 0,001
SmittadXKoncentrerat	ägande -0,133 0,000 0,133
SmittadXInstitutionell	kontrollägare 0,011 0,036 0,978
SmittadXFöretag	kontrollägare 0,007 0,302 0,666
SmittadXStatligt	kontrollägande -0,021 0,000 0,867
SmittadXTillgångar 0,123 0,000 0,057
SmittadXVD	avgång	Ftg -0,011 0,096 0,636
SmittadXSO	avgång	Ftg -0,039 0,000 0,625
SmittadXPosition	VD 0,092 0,000 0,552
SmittadXPosition	SO 0,069 0,000 0,302
SmittadXSkuldsättningsgrad -0,078 0,000 0,075
SmittadXStyrelsens	SocKapital 0,153 0,000 0,027
SmittadXÅlder -0,318 0,000 0,012
SmittadXMinoritet	&	Kontrollägare 0,011 0,102 0,561
SmittadXStyrelsens	SocKapital^2 -0,158 0,000 0,050
SmittadXAntalLedamöter^2 -0,149 0,167 0,002
Constant 0,000 0,000 0,057 0,530
ANOVA	Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000
R	Square 0,076 0,298 0,301 0,321
Adjusted	R	Square 0,076 0,297 0,300 0,319
Sig.	F	Change	(Compared	to	Model	2) 0,000 0,000

Antal	uppdrag	Kort	sikt	-	Smittad
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.3.2 Antal uppdrag Kort sikt - Smittad 
Tabell 22 visar de fyra regressionsmodellerna för den beroende variabeln Antal uppdrag och de 

modererande variablerna för smittad ledamot. Modellerna är signifikanta i sin helhet och den 

justerade förklaringsgraden för modell 1 ligger på 7,6 %. Modell 2 som innehåller alla de oberoende 

förutom de kvadrerade har en justerad förklaringsgrad på 29,7 % vilket är en ansenlig ökning från 

modell 1. I modell 3 läggs sedan de kvadrerade oberoende variablerna till vilket ökar den justerade 

förklaringsgraden till 30 %. I modell 4 tas sedan samtliga modererande med och modellen är 

fortsatt signifikant och har en förklaringsgrad på 31,9 %.	

	

I modell 2 tas återigen de oberoende variablerna med och Smitta ersätter Skandal. Smitta, Antal 

anställda, Antal ledamöter, Koncentrerat ägande, Position VD, Position SO och Styrelsens 

SocKapital har alla en signifikant positiv relation till Antal uppdrag. ROA, Institutionell 

kontrollägare, Företag kontrollägare, Statligt kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång, 

Skuldsättningsgrad och Ålder har alla en signifikant negativ relation till Antal uppdrag. Den enda 

oberoende i modell 2 som ej är signifikant är Minoritet & Kontrollägare. ROA och Statligt ägande 

går från att vara ej signifikanta i korrelationsanalysen till signifikant negativa i modell 2. 	

	

Sedan inkluderas de kvadrerade variablerna Styrelsens SocKapital^2 och Antal ledamöter^2 i 

modell 3 och båda visar på signifikans. De visar en negativ relation till antal uppdrag som 

kvadrerade. Som icke kvadrerade har de nu en starkare positiv relation i modell 3 än i modell 2. 

Detta kan förklaras av dem är lika och därmed samvarierar med de variabler som lades till. Dessa 

relationer gör att Antal ledamöter och Styrelsens SocKapital bildar en inverterad U-formad relation 

till antal uppdrag. I övrigt sker det inga förändringar från föregående modell.	

	

Av de modererande variablerna i modell 4 är Koncentrerat ägande, Institutionell kontrollägare, 

Statligt kontrollägande, SO-avgång, Skuldsättningsgrad, Ålder och Styrelsens SocKapital^2 

signifikanta med en negativ relation. Tillgångar, Position VD, Position SO och Styrelsens 

SocKapital har alla en positiv relation som är signifikant med antal uppdrag. Alla dessa variabler 

var även signifikanta som oberoende. Övriga modererande ROA, Antal anställda, Antal ledamöter, 

Företag kontrollägare, VD-avgång, Minoritet & Kontrollägare och Antal ledamöter^2 uppvisar 

inga signifikanta relationer som modererade. Dock är alla dessa signifikanta som oberoende 

förutom Minoritet & Kontrollägare. Endast Skuldsättningsgrad av de oberoende ändras från modell 

3, den går från signifikant negativ till ej signifikant.	
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Sammanfattningsvis så uppvisar Smitta, Antal anställda, Antal ledamöter, Koncentrerat ägande, 

Position VD, Position SO och Styrelsens SocKapital alla en signifikant positiv relation till Antal 

uppdrag som oberoende. ROA, Institutionell kontrollägare, Företag kontrollägare, Statligt 

kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång, Skuldsättningsgrad, Ålder, Styrelsens 

SocKapital^2 och Antal ledamöter^2 har alla en signifikant negativ relation till Antal uppdrag som 

oberoende. Av de modererade har Institutionell kontrollägare, Tillgångar, Position VD, Position 

SO och Styrelsens SocKapital alla en positiv relation som är signifikant med antal uppdrag. 

Koncentrerat ägande, Statligt kontrollägande, SO-avgång, Skuldsättningsgrad, Ålder och 

Styrelsens SocKapital^2 är signifikanta som modererande med en negativ relation.	 Alla 

modererade som är signifikanta är också signifikanta som oberoende. Styrelsen SocKapital har 

precis som i modell 3, en inverterad U-formad relation till antal uppdrag som modererad. 

Relationen är ungefär lika stark både som modererad och oberoende. Styrelsens samlade sociala 

kapital påverkar alltså inte hur du omsätts som smittad ledamot. Koncentrerat ägande skiljer sig 

som modererad då den uppvisar en negativ relation tillskillnad mot när den är oberoende i modell 

3, då den har en positiv relation. Som smittad ledamot har du alltså färre uppdrag om det är 

koncentrerat ägande. Statligt kontrollägande uppvisar samma negativa relation till antal uppdrag 

oavsett om den modereras eller ej.  

 

Tillgångar går från att ha en signifikant negativ relation till antal uppdrag som oberoende till 

signifikant positiv som modererad. Om du är smittad ledamot har du fler uppdrag om du sitter i ett 

stort företag. SO-avgång är signifikant negativ både som oberoende och modererad, men relationen 

är svagare när den modereras. En skandal påverkar alltså inte så mycket hur man omsätts om en 

SO avgår. Position VD samt Position SO uppvisar samma positiva relation oavsett om den 

modereras eller ej. Skuldsättningsgrad har en något starkare negativ relation som modererad 

jämfört med oberoende. Ålder har en starkare negativ relation som modererad då den går från ett 

betavärde på -0,019 som oberoende till -0,330 som modererad. Skandalen gör alltså att man avgår 

från sina uppdrag i högre grad som äldre ledamot. 
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Tabell 23: Antal uppdrag Kort sikt – Skandal/Smittad  

Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol.
Ägarförändring -0,019 0,001 0,975 0,015 0,006 0,890 0,011 0,042 0,886 0,014 0,014 0,872
Kön 0,044 0,000 0,975 0,100 0,000 0,911 0,100 0,000 0,911 0,103 0,000 0,904
Angloamerikan -0,087 0,000 0,991 -0,062 0,000 0,960 -0,065 0,000 0,958 -0,054 0,000 0,948
År2001 -0,004 0,548 0,749 0,010 0,097 0,735 0,009 0,156 0,735 0,008 0,196 0,729
År2003 0,001 0,863 0,743 -0,006 0,294 0,737 -0,001 0,910 0,733 -0,003 0,585 0,729
ListaA 0,166 0,000 0,889 0,074 0,000 0,544 0,054 0,000 0,510 0,054 0,000 0,503
ListaSBI -0,107 0,000 0,950 -0,063 0,000 0,875 -0,055 0,000 0,846 -0,053 0,000 0,833
Finans 0,081 0,000 0,791 0,080 0,000 0,669 0,076 0,000 0,668 0,081 0,000 0,660
Hälsovård -0,009 0,143 0,832 0,011 0,055 0,801 0,017 0,005 0,798 0,016 0,007 0,792
IT -0,024 0,000 0,731 0,018 0,007 0,673 0,025 0,000 0,668 0,027 0,000 0,661
Konsumentvaror -0,042 0,000 0,873 -0,013 0,020 0,849 -0,008 0,141 0,845 -0,008 0,138 0,840
Media	och	Underhållning -0,044 0,000 0,943 -0,016 0,005 0,925 -0,011 0,049 0,921 -0,014 0,011 0,915
Telekom 0,016 0,008 0,872 0,021 0,000 0,799 0,024 0,000 0,797 0,019 0,001 0,786
Tjänster 0,038 0,000 0,935 0,032 0,000 0,830 0,034 0,000 0,829 0,037 0,000 0,815
Skandal/Smittad 0,190 0,000 0,779 0,178 0,000 0,762 0,308 0,001 0,003
ROA -0,014 0,010 0,987 -0,013 0,015 0,987 -0,012 0,019 0,987
Antal	anställda 0,040 0,000 0,610 0,029 0,000 0,600 0,027 0,000 0,502
Antal	ledamöter 0,045 0,000 0,574 0,312 0,000 0,021 0,338 0,000 0,018
Koncentrerat	ägande 0,026 0,000 0,719 0,029 0,000 0,717 0,034 0,000 0,674
Institutionell	kontrollägare -0,030 0,000 0,923 -0,028 0,000 0,922 -0,018 0,002 0,805
Företag	kontrollägare -0,014 0,012 0,856 -0,013 0,023 0,856 -0,023 0,000 0,799
Statligt	kontrollägande -0,033 0,000 0,914 -0,040 0,000 0,906 -0,036 0,000 0,759
Tillgångar -0,043 0,000 0,506 -0,024 0,006 0,355 -0,060 0,000 0,270
VD	avgång	Ftg -0,069 0,000 0,854 -0,067 0,000 0,853 -0,066 0,000 0,789
SO	avgång	Ftg -0,142 0,000 0,849 -0,143 0,000 0,848 -0,130 0,000 0,785
Position	VD 0,103 0,000 0,891 0,103 0,000 0,891 0,075 0,000 0,822
Position	SO 0,361 0,000 0,885 0,359 0,000 0,883 0,337 0,000 0,804
Skuldsättningsgrad -0,023 0,000 0,738 -0,023 0,000 0,737 -0,011 0,074 0,721
Styrelsens	SocKapital 0,042 0,000 0,492 0,195 0,000 0,131 0,226 0,000 0,081
Ålder -0,018 0,002 0,811 -0,019 0,001 0,811 -0,009 0,109 0,769
Minoritet	&	Kontrollägare -0,009 0,132 0,812 -0,013 0,028 0,808 -0,008 0,211 0,728
Styrelsens	SocKapital^2 -0,133 0,000 0,223 -0,209 0,000 0,081
AntalLedamöter^2 -0,308 0,000 0,018 -0,340 0,000 0,015
Skandal/SmittadXROA 0,001 0,858 0,917
Skandal/SmittadXAntal	anställda 0,005 0,567 0,314
Skandal/SmittadXAntal	ledamöter 0,079 0,646 0,001
Skandal/SmittadXKoncentrerat	ägande -0,074 0,000 0,143
Skandal/SmittadXInstitutionell	kontrollägare -0,016 0,009 0,704
Skandal/SmittadXFöretag	kontrollägare 0,023 0,000 0,735
Skandal/SmittadXStatligt	kontrollägande -0,003 0,596 0,713
Skandal/SmittadXTillgångar 0,159 0,000 0,111
Skandal/SmittadXVD	avgång	Ftg 0,010 0,149 0,540
Skandal/SmittadXSO	avgång	Ftg -0,044 0,000 0,558
Skandal/SmittadXPosition	VD 0,107 0,000 0,621
Skandal/SmittadXPosition	SO 0,095 0,000 0,394
Skandal/SmittadXSkuldsättningsgrad -0,127 0,000 0,157
Skandal/SmittadXStyrelsens	SocKapital -0,042 0,070 0,051
Skandal/SmittadXÅlder -0,220 0,000 0,014
Skandal/SmittadXMinoritet	&	Kontrollägare 0,003 0,702 0,420
Skandal/SmittadXStyrelsens	SocKapital^2 0,090 0,000 0,062
Skandal/SmittadXAntalLedamöter^2 -0,020 0,842 0,003
Constant 0,000 0,000 0,296 0,972
ANOVA	Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000
R	Square 0,076 0,290 0,295 0,318
Adjusted	R	Square 0,076 0,289 0,294 0,317
Sig.	F	Change	(Compared	to	Model	2) 0,000 0,000

Antal	uppdrag	Kort	sikt	-	Skandal/Smittad
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.3.3 Antal uppdrag Kort sikt – Skandal/Smittad 
Tabell 23 visar de fyra regressionsmodellerna för den beroende variabeln Antal uppdrag och de 

modererande variablerna för Skandal/Smittad ledamot. Modellerna är signifikanta i sin helhet och 

den justerade förklaringsgraden för modell 1 ligger på 7,6. Modell 2 som innehåller alla de 

oberoende förutom de kvadrerade och har en justerad förklaringsgrad på 28,9 % är starkare än 

modell 1. I modell 3 läggs sedan de kvadrerade oberoende till vilket ökar den justerade 

förklaringsgraden till 29,4 %. I modell 4 läggs slutligen samtliga modererade variabler till och den 

justerade förklaringsgraden ligger då på 31,7 %.	

	

Skandal/Smittad, Antal anställda, Antal ledamöter, Koncentrerat ägande, Position VD, Position SO 

och Styrelsens SocKapital har alla en signifikant positiv relation till Antal uppdrag. ROA, 

Institutionell kontrollägare, Företag kontrollägare, Statligt kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, 

SO-avgång, Skuldsättningsgrad och Ålder har alla en negativ relation till Antal uppdrag. Minoritet 

& kontrollägare är ej signifikant. ROA och Statligt ägande går från att vara ej signifikanta i 

korrelationsanalysen till signifikant negativa i modell 2. 	

	

I modell 3 inkluderas de kvadrerade variablerna Styrelsens SocKapital^2 och Antal ledamöter^2 

och båda visar på signifikans. De visar en negativ relation till antal uppdrag som kvadrerade. Som 

icke kvadrerade har de nu en starkare positiv relation i modell 3 än i modell 2. Detta kan förklaras 

av dem är lika och därmed samvarierar med de variabler som lades till. Dessa relationer gör att 

Antal ledamöter och Styrelsens SocKapital bildar en inverterad U-formad relation till antal 

uppdrag. I övrigt sker det inga förändringar från föregående modell förutom att Minoritet & 

Kontrollägare går från ej signifikant till signifikant negativ i modell 3 och påverkas därmed av de 

två variablerna som lades till.	

	

I modell 4 adderas sedan de modererande. Av dessa visar Tillgångar, Position VD, Position SO på 

en signifikant positiv relation till antal uppdrag som modererade. Koncentrerat ägande, 

Institutionell kontrollägare, SO-avgång, Skuldsättningsgrad, Styrelsens SocKapital^2  och Ålder 

uppvisar signifikant negativa relationer till Antal uppdrag. Antal anställda, Antal ledamöter, 

Statligt kontrollägande, VD-avgång, Styrelsens SocKapital, Minoritet & Kontrollägare samt Antal 

ledamöter^2 är alla ej signifikanta som modererande, i motsats till när de är oberoende i modell 3 

där alla istället är signifikanta. Skuldsättningsgrad, Ålder och Minoritet & Kontrollägare är alla 

signifikant negativa i modell 3 men blir alla ej signifikanta i modell 4.	
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Sammanfattningsvis så har de oberoende variablerna Skandal/Smittad, Antal anställda, Antal 

ledamöter, Koncentrerat ägande, Position VD, Position SO och Styrelsens SocKapital alla en 

signifikant positiv relation till Antal uppdrag. ROA, Institutionell kontrollägare, Företag 

kontrollägare, Statligt kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång, Skuldsättningsgrad, 

Ålder, Minoritet & kontrollägare, Styrelsens SocKapital^2 och Antal ledamöter^2 har alla en 

negativ relation till Antal uppdrag. Av de modererande visar Tillgångar, Position VD, Position SO 

på en signifikant positiv relation till antal uppdrag som modererade. Koncentrerat ägande, 

Institutionell kontrollägare, SO-avgång, Skuldsättningsgrad, Styrelsens SocKapital^2 och Ålder 

uppvisar signifikant negativa relationer till Antal uppdrag när de modereras.  

 

Även de modererade variabler som är signifikanta är det som oberoende i modell 3. Koncentrerat 

ägande går från att ha en positiv relation som oberoende till en negativ relation som modererad. 

Koncentrerat ägande leder alltså till att du har färre uppdrag som skandalassocierad ledamot och 

tvärtom om du inte associeras med skandal. Institutionell kontrollägare uppvisar en lika negativ 

relation oavsett om den är oberoende eller modererad. Man har alltså färre uppdrag om det är en 

institutionell ägare oavsett skandal. Tillgångar har en negativ relation som oberoende vilket 

förändras när den modereras då den istället uppvisar en positiv relation. Storlek bidrar alltså till att 

man har fler uppdrag som skandalassocierad ledamot. SO avgång har en negativ relation oavsett 

om den modereras eller ej. SO avgång påverkar alltså inte hur många uppdrag man har som 

skandalassocierad ledamot. Position VD uppvisar samma positiva relation oavsett om den 

modereras eller ej. Skandalen påverkar alltså inte hur många uppdrag dessa individer har. Position 

SO har en positiv relation både som modererad och oberoende. Skuldsättningsgrad är negativ både 

som oberoende och modererad, men har en starkare relation som modererad. Ålder har en starkare 

negativ relation som modererad än oberoende. En äldre skandaldrabbad ledamot har alltså färre 

uppdrag. 

	

6.2.4 Antal uppdrag Lång sikt 
I detta avsnitt presenteras tre tabeller för antal uppdrag på lång sikt med modererande variabler för 

skandal, smittad samt skandal/smittad. Antal uppdrag analyseras genom en multipel linjär 

regressionsanalys då den beroende variabeln är kontinuerlig. Gemensamt för dessa tre tabeller är 

kontrollvariablerna som presenteras i modell 1. Modellen är signifikant i sin helhet och har en 

justerad förklaringsgrad på 6,4 %. Referensgrupper är År2002, ListaO, Råvaror och Industri. Av 

dessa så är Industri, Råvaror och ListaO signifikanta mot Antal uppdrag på lång sikt när endast de 
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tre variablerna ingår var för sig i en modell mot Antal uppdrag. ListaO är negativt korrelerad och 

Industri samt råvaror är positivt korrelerad. År2002 är inte signifikanta mot den beroende variabeln 

när den ingår för sig i en modell tillsammans med den beroende variabeln. Att det är just 

branscherna Råvaror och Industri som utesluts från modellerna beror på att de samvarierar mycket 

med de andra kontrollvariablerna och därmed sänker toleransnivåerna i större utsträckning än när 

andra branscher utesluts.	

	

I modell 1 där kontrollvariablerna visas har Kön, Lista A, Finans och Tjänster har positiva 

relationer till Antal uppdrag på lång sikt. Ägarförändring, Angloamerikan, ListaSBI, Hälsovård, 

IT, Konsumentvaror samt Media och Underhållning har negativa relationer till Antal uppdrag på 

lång sikt. År2001, år2003 och branschen Telekom är inte signifikanta gentemot Antal uppdrag på 

lång sikt. Kontrolvariablerna uppvisar samma relationer i korrelationsanalysen.	

	

En korrelationsanalys presenteras för Antal uppdrag på lång sikt i appendix 2 där alla oberoende 

testas enskilt mot den beroende variabeln Antal uppdrag på lång sikt. Skandal, Skandal/Smittad, 

Smittad, Antal anställda, Antal ledamöter, Koncentrerat ägande, Familj/Sfär kontrollägare, 

Tillgångar, Position VD, Position SO, Skuldsättningsgrad, Styrelsens SocKapital och Ålder är alla 

signifikant positivt korrelerade till Antal uppdrag på lång sikt. Institutionell kontrollägare, 

Utländskt kontrollägare, VD-avgång och SO-avgång är alla signifikant negativt korrelerade till 

Antal uppdrag på lång sikt. ROA, Statligt kontrollägande, Företag kontrollägande och Minoritet & 

Kontrollägande är inte signifikanta gentemot Antal uppdrag på lång sikt enligt 

korrelationsanalysen.	
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Tabell 24: Antal uppdrag Lång sikt - Skandal  

Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol.
Ägarförändring -0,021 0,005 0,975 0,015 0,064 0,883 0,011 0,150 0,881 0,011 0,154 0,867
Kön 0,040 0,000 0,975 0,087 0,000 0,908 0,087 0,000 0,908 0,085 0,000 0,904
Angloamerikan -0,078 0,000 0,991 -0,053 0,000 0,956 -0,058 0,000 0,954 -0,053 0,000 0,940
År2001 -0,010 0,245 0,749 -0,004 0,635 0,742 -0,004 0,646 0,741 -0,008 0,352 0,731
År2003 -0,001 0,885 0,743 -0,004 0,631 0,741 0,002 0,802 0,737 0,001 0,898 0,728
ListaA 0,153 0,000 0,889 0,079 0,000 0,532 0,053 0,000 0,495 0,044 0,000 0,485
ListaSBI -0,092 0,000 0,950 -0,049 0,000 0,878 -0,040 0,000 0,853 -0,040 0,000 0,824
Finans 0,076 0,000 0,791 0,054 0,000 0,659 0,050 0,000 0,658 0,049 0,000 0,653
Hälsovård -0,017 0,038 0,832 -0,013 0,129 0,795 -0,005 0,509 0,790 -0,006 0,486 0,787
IT -0,034 0,000 0,731 -0,008 0,375 0,673 0,002 0,829 0,666 0,002 0,805 0,652
Konsumentvaror -0,041 0,000 0,873 -0,016 0,049 0,839 -0,009 0,266 0,834 -0,009 0,242 0,830
Media	och	Underhållning -0,039 0,000 0,943 -0,022 0,003 0,937 -0,018 0,019 0,935 -0,018 0,016 0,932
Telekom 0,009 0,243 0,872 -0,004 0,638 0,803 0,001 0,949 0,799 -0,001 0,871 0,776
Tjänster 0,031 0,000 0,935 0,020 0,016 0,821 0,024 0,004 0,819 0,026 0,001 0,801
Skandal 0,012 0,141 0,853 0,016 0,049 0,850 0,168 0,379 0,001
ROA -0,012 0,122 0,987 -0,011 0,141 0,987 -0,011 0,149 0,987
Antal	anställda 0,047 0,000 0,598 0,031 0,001 0,585 0,024 0,013 0,564
Antal	ledamöter 0,037 0,000 0,560 0,326 0,000 0,022 0,343 0,000 0,022
Koncentrerat	ägande 0,002 0,847 0,717 0,006 0,473 0,714 0,008 0,375 0,699
Institutionell	kontrollägare -0,018 0,023 0,919 -0,016 0,039 0,919 -0,014 0,100 0,786
Företag	kontrollägare -0,002 0,778 0,856 0,000 0,974 0,855 -0,007 0,408 0,833
Statligt	kontrollägande -0,021 0,008 0,907 -0,028 0,000 0,899 -0,034 0,000 0,820
Tillgångar -0,023 0,031 0,495 -0,002 0,847 0,358 -0,007 0,578 0,349
VD	avgång	Ftg -0,112 0,000 0,679 -0,109 0,000 0,678 -0,112 0,000 0,652
SO	avgång	Ftg -0,210 0,000 0,682 -0,212 0,000 0,681 -0,209 0,000 0,658
Position	VD 0,117 0,000 0,885 0,116 0,000 0,884 0,109 0,000 0,856
Position	SO 0,345 0,000 0,901 0,341 0,000 0,898 0,339 0,000 0,867
Skuldsättningsgrad -0,018 0,035 0,734 -0,018 0,036 0,734 -0,018 0,040 0,729
Styrelsens	SocKapital 0,093 0,000 0,502 0,270 0,000 0,136 0,336 0,000 0,105
Ålder -0,043 0,000 0,810 -0,044 0,000 0,810 -0,045 0,000 0,787
Minoritet	&	Kontrollägare 0,012 0,146 0,808 0,006 0,491 0,801 0,005 0,558 0,767
Styrelsens	SocKapital^2 -0,159 0,000 0,222 -0,281 0,000 0,087
AntalLedamöter^2 -0,337 0,000 0,020 -0,354 0,000 0,019
SkandalXROA -0,016 0,089 0,578
SkandalXAntal	anställda 0,034 0,434 0,029
SkandalXAntal	ledamöter -0,379 0,361 0,000
SkandalXKoncentrerat	ägande -0,007 0,860 0,037
SkandalXInstitutionell	kontrollägare 0,006 0,603 0,385
SkandalXFöretag	kontrollägare 0,033 0,001 0,566
SkandalXStatligt	kontrollägande 0,015 0,152 0,476
SkandalXTillgångar -0,017 0,714 0,024
SkandalXVD	avgång	Ftg 0,015 0,270 0,307
SkandalXSO	avgång	Ftg -0,018 0,175 0,320
SkandalXPosition	VD 0,045 0,000 0,707
SkandalXPosition	SO 0,019 0,058 0,562
SkandalXSkuldsättningsgrad 0,016 0,672 0,038
SkandalXStyrelsens	SocKapital -0,092 0,310 0,007
SkandalXÅlder -0,036 0,543 0,015
SkandalXMinoritet	&	Kontrollägare -0,002 0,962 0,034
SkandalXStyrelsens	SocKapital^2 0,165 0,006 0,015
SkandalXAntalLedamöter^2 0,220 0,409 0,001
Constant 0,000 0,000 0,002 0,005
ANOVA	Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000
R	Square 0,065 0,259 0,267 0,272
Adjusted	R	Square 0,064 0,258 0,265 0,269
Sig.	F	Change	(Compared	to	Model	2) 0,000 0,000

Antal	uppdrag	Lång	sikt	-	Skandal
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.4.1 Antal uppdrag Lång sikt - Skandal 
Tabell 24 visar de fyra regressionsmodellerna för den beroende variabeln Antal uppdrag på lång 

sikt och de modererande variablerna för skandalledamot. Modellerna är signifikanta i sin helhet 

och den justerade förklaringsgraden för modell 1 ligger på 6,4 % Modell 2 som innehåller alla de 

oberoende förutom de kvadrerade och har en justerad förklaringsgrad på 25,8 % är alltså starkare 

än modell 1. I modell 3 läggs sedan de kvadrerade oberoende till vilket ökar den justerade 

förklaringsgraden till 26,5 %. I modell 4 läggs slutligen samtliga modererade variabler till och den 

justerade förklaringsgraden ligger då på 26,9 %.	

	

Till kontrollvariablerna läggs de oberoende variablerna till i modell 2. Antal anställda, Antal 

ledamöter, Position VD, Position SO och Styrelsens SocKapital har alla en positiv relation till Antal 

uppdrag på lång sikt. Institutionell kontrollägare, Statligt kontrollägande, Tillgångar, VD-avgång, 

SO-avgång, Skuldsättningsgrad och Ålder har negativa relationer till Antal uppdrag på lång sikt. 

Övriga oberoende Skandal, ROA, Koncentrerat ägande, Företag kontrollägare och Minoritet & 

Koncentrerat ägande är ej signifikant. Skandal, Koncentrerat ägande och Statligt kontrollägande 

skiljer sig i modell 2 gentemot korrelationsanalysen. Skandal och Koncentrerat ägande är båda ej 

signifikanta i modellen men är båda positivt korrelerade när de tas var för sig gentemot den 

beroende. De är alltså inte starka nog att visa på signifikans tillsammans med övriga oberoende. 

Statligt kontrollägande är däremot ej signifikant korrelerad enligt korrelationsanalysen men 

uppvisar en signifikant negativ relation i modellen eftersom den samvarierar med variablerna i 

modellen. Övriga variabler visar på samma relation i korrelationsanalys och modell 2.	

	

Alla oberoende variabler inkluderas sedan i modell 3 vilket betyder att även Styrelsens SocKapital 

och Antal ledamöter kvadrerade inkluderas. Detta gör att Skandal som ej var signifikant i modell 

2, blir signifikant positivt. Tillgångar går från att vara signifikant i modell 2 till att vara ej 

signifikant i modell 3. Vilket betyder att dessa samvarierar med de kvadrerade variablerna. Antal 

ledamöter^2 och Styrelsens SocKapital^2 uppvisar signifikant negativa relationer. De gör också 

att de icke kvadrerade variablerna får starkare positiva relationer. Dessa relationer gör att Styrelsens 

SocKapital och Antal ledamöter båda uppvisar inverterade U-formade relationer. 	

	

De modererade variablerna läggs sedan till i modell 4. Företag kontrollägare och Position VD 

uppvisar en signifikant positiv relation.Styrelsens SocKapital^2 är signifikant negativa som 

modererade. Övriga modererande uppvisar inga signifikanta relationer till antal uppdrag på lång 
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sikt. Institutionell kontrollägare och Skandal gick från att vara signifikanta i modell 3 till ej 

signifikanta i modell 4. 	

	

Sammanfattningsvis så har de oberoende variablerna Skandal,	Antal anställda, Antal ledamöter, 

Position VD, Position SO och Styrelsens SocKapital alla en positiv relation till Antal uppdrag på 

lång sikt. Institutionell kontrollägare, Statligt kontrollägande, VD-avgång, SO-avgång, 

Skuldsättningsgrad, Ålder, Styrelsens SocKapital^2 och Antal ledamöter^2 har negativa relationer 

till Antal uppdrag på lång sikt.	Av de modererande är det Företag som kontrollägare som är 

signifikant, vilket den inte var i modell 3. Den uppvisar en positiv relation till Antalet uppdrag på 

lång sikt. Företag som kontrollägare för en skandaldrabbad ledamot leder alltså till fler uppdrag på 

lång sikt. Position VD är också signifikant och visar på en positiv relation, även i modell 3 har den 

en positiv relation med betavärdet 0,117 men denna är något svagare än den modererade som ligger 

på 0,154. Skandalen påverkar inte så mycket hur många uppdrag man har på lång sikt om man har 

positionen VD. Styrelsens SocKapital^2 har en signifikant negativ relation som modererad likt 

tidigare modeller.	 	
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Tabell 25: Antal uppdrag Lång sikt - Smittad  

Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol.
Ägarförändring -0,021 0,005 0,975 0,013 0,087 0,886 0,011 0,150 0,884 0,013 0,086 0,881
Kön 0,040 0,000 0,975 0,090 0,000 0,908 0,090 0,000 0,908 0,091 0,000 0,903
Angloamerikan -0,078 0,000 0,991 -0,043 0,000 0,958 -0,046 0,000 0,954 -0,050 0,000 0,950
År2001 -0,010 0,245 0,749 0,009 0,268 0,741 0,008 0,311 0,741 0,010 0,229 0,738
År2003 -0,001 0,885 0,743 -0,008 0,332 0,741 -0,005 0,547 0,737 -0,003 0,730 0,734
ListaA 0,153 0,000 0,889 0,052 0,000 0,527 0,042 0,000 0,494 0,040 0,000 0,485
ListaSBI -0,092 0,000 0,950 -0,049 0,000 0,879 -0,043 0,000 0,853 -0,042 0,000 0,850
Finans 0,076 0,000 0,791 0,054 0,000 0,664 0,053 0,000 0,662 0,055 0,000 0,651
Hälsovård -0,017 0,038 0,832 -0,007 0,377 0,799 -0,004 0,612 0,795 -0,003 0,737 0,791
IT -0,034 0,000 0,731 -0,001 0,910 0,674 0,004 0,649 0,668 0,008 0,329 0,664
Konsumentvaror -0,041 0,000 0,873 -0,011 0,163 0,844 -0,008 0,323 0,841 -0,005 0,554 0,836
Media	och	Underhållning -0,039 0,000 0,943 -0,020 0,006 0,939 -0,018 0,014 0,937 -0,017 0,017 0,936
Telekom 0,009 0,243 0,872 0,011 0,172 0,802 0,012 0,140 0,799 0,012 0,139 0,797
Tjänster 0,031 0,000 0,935 0,022 0,005 0,824 0,024 0,003 0,823 0,027 0,001 0,818
Smittad 0,219 0,000 0,865 0,209 0,000 0,824 0,649 0,000 0,002
ROA -0,011 0,131 0,987 -0,010 0,148 0,987 -0,011 0,126 0,987
Antal	anställda 0,050 0,000 0,606 0,042 0,000 0,593 0,037 0,000 0,522
Antal	ledamöter 0,029 0,002 0,560 0,235 0,000 0,022 0,243 0,000 0,020
Koncentrerat	ägande -0,006 0,462 0,719 -0,004 0,619 0,716 0,008 0,360 0,689
Institutionell	kontrollägare -0,014 0,061 0,931 -0,013 0,079 0,931 -0,014 0,056 0,926
Företag	kontrollägare -0,001 0,940 0,857 0,001 0,944 0,857 0,000 0,956 0,816
Statligt	kontrollägande -0,014 0,056 0,906 -0,018 0,016 0,897 -0,020 0,009 0,832
Tillgångar -0,030 0,004 0,498 -0,010 0,383 0,359 -0,047 0,000 0,285
VD	avgång	Ftg -0,107 0,000 0,679 -0,106 0,000 0,678 -0,109 0,000 0,640
SO	avgång	Ftg -0,216 0,000 0,682 -0,217 0,000 0,681 -0,203 0,000 0,642
Position	VD 0,111 0,000 0,884 0,111 0,000 0,884 0,088 0,000 0,840
Position	SO 0,311 0,000 0,879 0,311 0,000 0,878 0,302 0,000 0,828
Skuldsättningsgrad -0,010 0,248 0,734 -0,010 0,222 0,734 -0,008 0,336 0,728
Styrelsens	SocKapital 0,052 0,000 0,505 0,135 0,000 0,127 0,186 0,000 0,101
Ålder -0,041 0,000 0,810 -0,041 0,000 0,810 -0,031 0,000 0,786
Minoritet	&	Kontrollägare 0,009 0,249 0,822 0,007 0,372 0,816 0,004 0,659 0,769
Styrelsens	SocKapital^2 -0,071 0,000 0,213 -0,095 0,000 0,189
AntalLedamöter^2 -0,232 0,000 0,020 -0,246 0,000 0,017
SmittadXROA -0,004 0,611 0,904
SmittadXAntal	anställda 0,013 0,234 0,442
SmittadXAntal	ledamöter 0,060 0,826 0,001
SmittadXKoncentrerat	ägande -0,136 0,000 0,127
SmittadXInstitutionell	kontrollägare 0,008 0,278 0,986
SmittadXFöretag	kontrollägare 0,006 0,500 0,652
SmittadXStatligt	kontrollägande -0,014 0,061 0,866
SmittadXTillgångar 0,068 0,029 0,051
SmittadXVD	avgång	Ftg -0,013 0,215 0,436
SmittadXSO	avgång	Ftg -0,053 0,000 0,407
SmittadXPosition	VD 0,104 0,000 0,554
SmittadXPosition	SO 0,058 0,000 0,305
SmittadXSkuldsättningsgrad -0,015 0,584 0,066
SmittadXStyrelsens	SocKapital 0,117 0,006 0,027
SmittadXÅlder -0,383 0,000 0,012
SmittadXMinoritet	&	Kontrollägare 0,004 0,679 0,560
SmittadXStyrelsens	SocKapital^2 -0,129 0,000 0,051
SmittadXAntalLedamöter^2 -0,106 0,475 0,002
Constant 0,000 0,000 0,000 0,000
ANOVA	Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000
R	Square 0,065 0,301 0,303 0,324
Adjusted	R	Square 0,064 0,299 0,301 0,321
Sig.	F	Change	(Compared	to	Model	2) 0,000 0,000

Antal	uppdrag	Lång	sikt	-	Smittad
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.4.2 Antal uppdrag Lång sikt - Smittad 
Tabell 25 visar de fyra regressionsmodellerna för den beroende variabeln Antal uppdrag på lång 

sikt och de modererande variablerna för smittad ledamot. Modellerna är signifikanta i sin helhet 

och den justerade förklaringsgraden för modell 1 ligger på 6,4 % Modell 2 som innehåller alla de 

oberoende förutom de kvadrerade har en justerad förklaringsgrad på 29,9 % som är mycket högre 

än modell 1. I modell 3 läggs sedan de kvadrerade oberoende till vilket ökar den justerade 

förklaringsgraden till 30,1 %. I modell 4 läggs slutligen samtliga modererade variabler till och den 

justerade förklaringsgraden ligger då på 32,1 %.	

	

I modell 2 tas huvuddelen av de oberoende in och istället för Skandal tas den oberoende variabeln 

Smittad in. Av de oberoende visar Smittad, Antal anställda, Antal ledamöter, Position VD. Position 

SO och Styrelsens SocKapital en signifikant positiv relation till Antal uppdrag på lång sikt. 

Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång och Ålder uppvisar en signifikant relation som är negativ. 

ROA, Koncentrerat ägande, Institutionell kontrollägare, Företag kontrollägare, Statligt 

kontrollägande, Skuldsättningsgrad och Minoritet & kontrollägare är ej signifikanta i modell 2. I 

modell 2 är Koncentrerat ägande och Institutionell kontrollägare ej signifikanta vilket skiljer sig 

mot korrelationsanalysen där båda är signifikant korrelerade var för sig gentemot Antal uppdrag 

på lång sikt. Koncentrerat ägande är positivt korrelerad och Institutionell kontrollägare är negativt 

korrelerad. Övriga oberoende variabler skiljer sig inte gentemot korrelationsanalysen.	

	

Alla oberoende variabler inkluderas sedan i modell 3 vilket betyder att även Styrelsens SocKapital 

och Antal ledamöter kvadrerade inkluderas. Tillgångar går från att vara signifikant i modell 2 till 

att vara ej signifikant i modell 3. Statligt kontrollägande blir signifikant vilket den inte var i modell 

2 eller i korrelationsanalysen. Vilket betyder att dessa samvarierar med de kvadrerade variablerna. 

Antal ledamöter^2 och Styrelsens SocKapital^2 uppvisar signifikant negativa relationer. De gör 

också att de icke kvadrerade variablerna får starkare positiva relationer Dessa relationer gör att 

Styrelsens SocKapital och Antal ledamöter båda uppvisar inverterade U-formade relationer. 	

	

I modell 4 läggs sedan samtliga modererande till. Av de modererande visar Tillgångar, Position 

VD, Position SO och Styrelsens SocKapital signifikant positiva relationer till Antal uppdrag på 

lång sikt. Koncentrerat ägande, SO-avgång, Ålder och Styrelsens SocKapital^2 visar alla 

signifikant positiva relationer till Antal uppdrag på lång sikt. Styrelsens SocKapital visar alltså 
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modererad på en inverterad U-formad relation. Den enda oberoende som ändras är tillgångar som 

går tillbaka till att vara signifikant negativ i modell 4. 

 

Sammanfattningsvis så är de oberoende variablerna Smittad, Antal anställda, Antal ledamöter, 

Position VD. Position SO och Styrelsens SocKapital alla signifikant positiva till Antal uppdrag på 

lång sikt. Tillgångar, VD-avgång, SO-avgång och Ålder uppvisar en signifikant relation som är 

negativ. Av de modererande visar Tillgångar, Position VD, Position SO och Styrelsens SocKapital 

signifikant positiva relationer till Antal uppdrag på lång sikt. Koncentrerat ägande, SO-avgång, 

Ålder och Styrelsens SocKapital^2 visar alla signifikant positiva relationer till Antal uppdrag på 

lång sikt.	

	

Precis som när den inte modereras visar Styrelsens SocKapital en inverterad U-formad relation till 

antal uppdrag på lång sikt. Styrelsens SocKapital^2 är dock mer negativ som modererad då den har 

ett betavärde på -0,224 och som oberoende har den ett värde på -0,071. De styrelser som associeras 

med skandalledamot med ett högt samlat kapital har alltså färre uppdrag än när man inte associeras 

med skandalledamot. De icke kvadrerade visar dock på en nästan identiskt positiv relation. 

Koncentrerat ägande har en signifikant relation till Antal uppdrag på lång sikt som är negativt. 

Vilket skiljer sig mot tidigare i modell 3 där relationen istället var ej signifikant. Det koncentrerade 

ägandet leder alltså till att man som smittad ledamot har färre uppdrag på lång sikt. Tillgångar är 

också signifikant som modererande och uppvisar en positiv relation vilket skiljer sig från när den 

inte är modererad i modell 3 eftersom den då uppvisar en ej signifikant relation till antal uppdrag 

på lång sikt. En smittad ledamot i ett större företag har alltså fler uppdrag. 

 

SO-avgång modererad är signifikant och har en negativ relation som är starkare än i modell 3, då 

den har ett betavärde på -0,216 och som modererad har den -0,256. Som smittad ledamot påverkas 

man alltså inte så mycket i uppdrag på lång sikt av en SO-avgång. Position VD eller SO uppvisar 

signifikanta relationer som är positiva när de modereras vilket stämmer även utan att de modereras. 

Dock är relationen för Position SO mycket starkare när den inte modereras i modell 3. Positionen 

som SO skyddar alltså inte så mycket när man råkar ut för en skandal. En ledamot som har 

positionen VD påverkas inte alls av Skandal på lång sikt. Ålder som modererad är den variabel 

som uppvisar starkast relation till antal uppdrag på lång sikt med en signifikant negativ relation 

och ett betavärde på -0,414 vilket är starkare än i modell 3 då den har ett värde på -0,041. Det visar 

tydligt att äldre ledamöter som varit med om skandal har färre uppdrag på lång sikt Övriga 
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modererande ROA, Antal anställda, Antal ledamöter, Institutionell kontrollägare, Företag 

kontrollägare, Statligt kontrollägande, VD-avgång, Skuldsättningsgrad, Minoritet & Kontrollägare 

och Antal ledamöter^2 är ej signifikanta gentemot antal uppdrag på lång sikt. 	

	

	

	

 

	  



	123 

	
Tabell 26: Antal uppdrag Lång sikt – Skandal/Smittad  

Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol. Beta Sig. Tol.
Ägarförändring -0,021 0,005 0,975 0,021 0,005 0,885 0,019 0,016 0,882 0,018 0,018 0,868
Kön 0,040 0,000 0,975 0,088 0,000 0,908 0,088 0,000 0,908 0,089 0,000 0,901
Angloamerikan -0,078 0,000 0,991 -0,053 0,000 0,960 -0,056 0,000 0,957 -0,047 0,000 0,947
År2001 -0,010 0,245 0,749 0,013 0,134 0,738 0,012 0,164 0,738 0,011 0,171 0,732
År2003 -0,001 0,885 0,743 -0,008 0,336 0,741 -0,004 0,672 0,737 -0,004 0,594 0,733
ListaA 0,153 0,000 0,889 0,058 0,000 0,528 0,042 0,000 0,494 0,037 0,000 0,487
ListaSBI -0,092 0,000 0,950 -0,052 0,000 0,878 -0,045 0,000 0,853 -0,044 0,000 0,838
Finans 0,076 0,000 0,791 0,067 0,000 0,661 0,063 0,000 0,659 0,065 0,000 0,651
Hälsovård -0,017 0,038 0,832 0,002 0,821 0,795 0,006 0,473 0,792 0,004 0,650 0,787
IT -0,034 0,000 0,731 0,005 0,549 0,672 0,012 0,191 0,666 0,012 0,168 0,659
Konsumentvaror -0,041 0,000 0,873 -0,001 0,882 0,839 0,003 0,729 0,836 0,001 0,890 0,831
Media	och	Underhållning -0,039 0,000 0,943 -0,015 0,048 0,938 -0,012 0,103 0,936 -0,015 0,042 0,932
Telekom 0,009 0,243 0,872 0,014 0,085 0,799 0,016 0,051 0,796 0,010 0,203 0,785
Tjänster 0,031 0,000 0,935 0,029 0,000 0,822 0,031 0,000 0,821 0,034 0,000 0,806
Skandal/SmiRad 0,202 0,000 0,775 0,193 0,000 0,759 0,345 0,006 0,003
ROA -0,012 0,109 0,987 -0,011 0,124 0,987 -0,011 0,126 0,987
Antal	anställda 0,031 0,001 0,603 0,021 0,028 0,592 0,022 0,026 0,496
Antal	ledamöter 0,032 0,001 0,560 0,256 0,000 0,022 0,249 0,000 0,019
Koncentrerat	ägande 0,005 0,539 0,720 0,008 0,355 0,717 0,012 0,175 0,671
Institutionell	kontrollägare -0,029 0,000 0,927 -0,027 0,000 0,925 -0,015 0,068 0,782
Företag	kontrollägare 0,004 0,572 0,856 0,006 0,463 0,856 -0,005 0,527 0,793
Statligt	kontrollägande -0,015 0,053 0,906 -0,020 0,008 0,898 -0,020 0,014 0,748
Tillgångar -0,015 0,137 0,497 0,001 0,918 0,359 -0,043 0,001 0,275
VD	avgång	Ftg -0,111 0,000 0,679 -0,109 0,000 0,678 -0,114 0,000 0,614
SO	avgång	Ftg -0,214 0,000 0,682 -0,215 0,000 0,681 -0,197 0,000 0,619
Position	VD 0,113 0,000 0,885 0,113 0,000 0,884 0,079 0,000 0,812
Position	SO 0,318 0,000 0,883 0,316 0,000 0,881 0,296 0,000 0,796
Skuldsättningsgrad -0,017 0,048 0,735 -0,017 0,049 0,734 -0,010 0,248 0,723
Styrelsens	SocKapital 0,035 0,001 0,488 0,160 0,000 0,129 0,195 0,000 0,079
Ålder -0,038 0,000 0,810 -0,040 0,000 0,809 -0,030 0,000 0,764
Minoritet	&	Kontrollägare -0,008 0,330 0,812 -0,011 0,187 0,808 -0,001 0,862 0,721
Styrelsens	SocKapital^2 -0,108 0,000 0,219 -0,169 0,000 0,080
AntalLedamöter^2 -0,258 0,000 0,020 -0,249 0,000 0,017
Skandal/SmittadXROA -0,008 0,294 0,928
Skandal/SmittadXAntal	anställda -0,003 0,803 0,307
Skandal/SmittadXAntal	ledamöter 0,062 0,795 0,001
Skandal/SmittadXKoncentrerat	ägande -0,047 0,013 0,141
Skandal/SmittadXInstitutionell	kontrollägare -0,016 0,063 0,679
Skandal/SmittadXFöretag	kontrollägare 0,028 0,001 0,728
Skandal/SmittadXStatligt	kontrollägande 0,002 0,771 0,715
Skandal/SmittadXTillgångar 0,137 0,000 0,095
Skandal/SmittadXVD	avgång	Ftg 0,020 0,072 0,410
Skandal/SmittadXSO	avgång	Ftg -0,069 0,000 0,410
Skandal/SmittadXPosition	VD 0,129 0,000 0,622
Skandal/SmittadXPosition	SO 0,086 0,000 0,394
Skandal/SmittadXSkuldsättningsgrad -0,079 0,000 0,128
Skandal/SmittadXStyrelsens	SocKapital -0,037 0,248 0,050
Skandal/SmittadXÅlder -0,205 0,001 0,014
Skandal/SmittadXMinoritet	&	Kontrollägare -0,021 0,055 0,405
Skandal/SmittadXStyrelsens	SocKapital^2 0,069 0,017 0,061
Skandal/SmittadXAntalLedamöter^2 -0,054 0,693 0,003
Constant 0,000 0,000 0,000 0,001
ANOVA	Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000
R	Square 0,065 0,291 0,295 0,319
Adjusted	R	Square 0,064 0,289 0,293 0,317
Sig.	F	Change	(Compared	to	Model	2) 0,000 0,000

Antal	uppdrag	Lång	sikt	-	Skandal/Smittad
Modell	1 Modell	2 Modell	3 Modell	4
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6.2.4.3 Antal uppdrag Lång sikt – Skandal/Smittad 
Tabell 26 visar de fyra regressionsmodellerna för den beroende variabeln Antal uppdrag på lång 

sikt och de modererande variablerna för Skandal/Smittad ledamot. Modellerna är signifikanta i sin 

helhet och den justerade förklaringsgraden för modell 1 ligger på 6,4 % Modell 2 som innehåller 

alla de oberoende förutom de kvadrerade har en justerad förklaringsgrad på 28,9 % vilket är 

starkare än i modell 1. I modell 3 läggs sedan de kvadrerade oberoende till vilket ökar den justerade 

förklaringsgraden till 29,3%. I modell 4 läggs slutligen samtliga modererade variabler till och den 

justerade förklaringsgraden ligger då på 31,7 %.	

	

I modell 2 har merparten av de oberoende lagts till Skandal/Smittad, Antal anställda, Antal 

ledamöter, Position VD, Position SO och Styrelsens SocKapital har en signifikant positiv relation 

till Antal uppdrag på lång sikt. Institutionell kontrollägare, VD-avgång, SO-avgång, 

Skuldsättningsgrad och Ålder är signifikanta med en negativ relation till Antal uppdrag på lång 

sikt. ROA, Koncentrerat ägande, Företag kontrollägare, Statligt kontrollägare, Tillgångar och 

Minoritet & Kontrollägare är ej signifikanta i modell 2. Om man jämför med korrelationsanalysen 

så är det bara koncentrerat ägande som skiljer sig. Koncentrerat ägande är ej signifikant i modell 2 

men är signifikant positivt korrelerad i korrelationsanalysen vilket betyder att variabeln 

tillsammans med övriga variabler inte är stark nog för att visa på en signifikant relation.	

	

Alla oberoende variabler inkluderas sedan i modell 3 vilket betyder att även Styrelsens SocKapital 

och Antal ledamöter kvadrerade inkluderas. Statligt kontrollägande blir signifikant vilket den inte 

var i modell 2 eller i korrelationsanalysen. Vilket betyder att den samvarierar med de kvadrerade 

variablerna. Antal ledamöter^2 och Styrelsens SocKapital^2 uppvisar signifikant negativa 

relationer. De gör också att de icke kvadrerade variablerna får starkare positiva relationer Dessa 

relationer gör att Styrelsens SocKapital och Antal ledamöter båda uppvisar inverterade U-formade 

relationer. 	

	

I modell 4 läggs de modererande variablerna till. Av de modererande uppvisar Företag 

kontrollägare, Tillgångar, Position VD, Position SO signifikant positiva relationer till Antal 

uppdrag på lång sikt. Koncentrerat ägande, SO-avgång, Skuldsättningsgrad, Styrelsens 

SocKapital^2 och Ålder uppvisar signifikanta relationer som är negativa. ROA, Antal anställda, 

Antal ledamöter, Institutionell kontrollägare, Statligt kontrollägande, VD-avgång, Styrelsens 

SocKapital, Minoritet & kontrollägare och Antal ledamöter^2 ej signifikanta relationer. 
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Institutionell kontrollägare och skuldsättningsgrad går från att vara signifikant negativa i modell 3 

till att vara ej signifikanta i modell 4. Tillgångar går från att vara ej signifikant i modell 3 till att 

vara signifikant negativ i modell 4. 

 

Sammanfattningsvis så har de oberoende variablerna Skandal/Smittad, Antal anställda, Antal 

ledamöter, Position VD, Position SO och Styrelsens SocKapital en signifikant positiv relation till 

Antal uppdrag på lång sikt. Institutionell kontrollägare, Statligt kontrollägande, VD-avgång, SO-

avgång, Skuldsättningsgrad, Ålder, Styrelsens SocKapital^2 och Antal ledamöter^2 är signifikanta 

med en negativ relation till Antal uppdrag på lång sikt. De modererande variablerna Företag 

kontrollägare, Tillgångar, Position VD, Position SO signifikant positiva relationer till Antal 

uppdrag på lång sikt. Koncentrerat ägande, SO-avgång, Skuldsättningsgrad, Styrelsens 

SocKapital^2 och Ålder uppvisar signifikanta relationer som är negativa	

	

Koncentrerat ägande, som ej varit signifikant som oberoende i modell 3, är alltså signifikant med 

en negativ relation till antal uppdrag på lång sikt som modererad. Vilket betyder att om man har 

varit med om en skandal och sitter i ett företag med koncentrerat ägande har man färre uppdrag på 

lång sikt. Företag kontrollägare är signifikant som modererande variabel vilket den inte var i modell 

3 och uppvisar en positiv relation till Antal uppdrag på lång sikt. Företag som kontrollägare i 

händelse av skandal leder alltså till fler uppdrag på lång sikt, medan det inte har någon påverkan 

när skandal ej skett för hur många uppdrag man har på lång sikt. Tillgångar som inte varit 

signifikant i modell 3 har också en signifikant positiv relation som modererad. Storleken på 

företaget spelar alltså ingen roll för hur många uppdrag man har på lång sikt, vilket det dock gör 

när skandal skett eftersom de som har uppdrag i stora företag har fler uppdrag på lång sikt. SO-

avgång är signifikant som modererad med en negativ relation till antal uppdrag på lång sikt med 

ett betavärde på -0,266, men denna relation är starkare än i modell 3 där den har ett betavärde på -

0,215. En SO-avgång leder alltså till att man har färre uppdrag på lång sikt oavsett om det skett en 

skandal.	

	

Position VD och SO är båda signifikanta och har en positiv relation till Antal uppdrag på lång sikt. 

Position SO har en något starkare relation när den modereras eftersom den har ett betavärde på 

0,382 tillskillnad när den är oberoende då den har ett värde på 0,316. Att vara SO vid skandal spelar 

alltså inte så stor roll. Att vara VD gör att man inte påverkas alls på lång sikt av en skandal. Även 

Skuldsättningsgrad uppvisar signifikans som modererad tillsammans med en negativ relation till 
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Antal uppdrag, vilket stämmer överens med hur den är relaterad som oberoende. Ålder är 

signifikant och har en starkare relation som modererad än i modell 3. Det betyder alltså att du har 

färre uppdrag desto äldre man blir och skandalen förstärker detta. Styrelsens SocKapital^2 är 

negativ både som oberoende och som modererad variabel. Övriga modererande variabler ROA, 

Antal anställda, Antal ledamöter, Institutionell kontrollägare, Statligt kontrollägande, VD-avgång. 

Styrelsens SocKapital, Minoritet & kontrollägande och Antal ledamöter^2 har inga signifikanta 

relationer till antal uppdrag på lång sikt. 	

 

6.3 Sammanfattning av resultaten 
I detta avsnitt så sammanställs resultaten i tre tabeller och de signifikanta relationerna diskuteras 

kortfattat. I tabell 27 så visas relationerna för uppsatsens huvudhypoteser och i tabell 28 så 

sammanställs samtliga variabler för de modererande hypoteserna. Tabell 29 visar signifikanta 

relationer för de oberoende variablerna. 

 

	
Tabell 27: Sammanfattning signifikans Skandal, Smittad och Skandal/Smittad 

	
Utifrån ovanstående tabell så går det konstatera att en styrelseledamot som associeras med en 

företagsskandal inte avgår i större utsträckning än icke skandalassocierade ledamöter. Detta gäller 

för samtliga av styrelseledamotens uppdrag eftersom resultaten visar att ledamoten varken avgår 

från skandalbolaget eller från andra uppdrag. Samma relation gäller dessutom på lång sikt. 

Resultaten visar dock att skandalassocierade styrelseledamöter har ett större antal uppdrag än de 

ledamöter som inte varit inblandade i en företagsskandal. En styrelseledamot som associeras med 

skandal har ett större antal uppdrag även på lång sikt. Det innebär att en skandalassocierad ledamot 

inte omsätts i högre utsträckning än icke skandalassocierade styrelseledamöter men en ledamot 

som associeras med en företagsskandal har fler antal uppdrag efter fyra samt efter åtta år jämfört 

med de styrelseledamöter som inte har deltagit i en företagsskandal. 

 

I tabell 28 så redovisas samtliga modererande variabler som inkluderades i regressionsanalyserna. 

Detta innebär att variablerna Familj/Sfär kontrollägare, Utländskt kontrollägande och Ledamotens 

Avgång	-	Kort	sikt Avgång	-	Lång	sikt Antal	uppdrag	-	Kort	sikt Antal	uppdrag	-	Lång	sikt
Skandal + +
Smittad + +
Skandal/Smittad + +
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SocKapital inte finns med i tabellen. Samtliga modererande variabler visade någon signifikant 

relation till de beroende variablerna förutom ROA, Antal ledamöter och Antal ledamöter^2. 

 

Viktigt att poängtera i tabellen är att relationerna mellan de modererande variablerna och 

styrelseledamotsavgång kan tolkas på samma sätt som relationen till styrelseledamotsomsättning. 

Däremot så tolkas antal uppdrag tvärtom och en positiv relation innebär fler antal uppdrag. Det 

innebär att ett positivt tecken i tabellen för ledamotsavgång tolkas som att styrelseledamoten 

omsätts medan ett positivt tecken i tabellen för antal uppdrag tolkas som att styrelseledamoten får 

stanna kvar.	

	

Tabellerna 27, 28 och 29 används i nästa avsnitt där hypotesprövningen sker för samtliga av 

studiens hypoteser. De ligger även till grund för den fördjupande analysen som kommer sist i detta 

kapitel.	
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Tabell 28: Sammanfattning av de modererande variablernas signifikans 

Variabel
Skandal

Sm
ittad

Ska/Sm
i
Skandal

Sm
ittad

Ska/Sm
i
Skandal

Sm
ittad

Ska/Sm
i
Skandal

Sm
ittad

Ska/Sm
i

ROA
Antal	anställda

+
Antal	ledam

öter
Antal	ledam

öter^2
Koncentrerat	ägande

-
-

-
-

-
-

-
-

Institutionell	kontrollägare
-

-
Företag	kontrollägare

-
-

+
+

+
Statligt	kontrollägande

+
-

Tillgångar
+

+
+

+
+

VD	avgång	Ftg
+

+
+

+
SO	avgång	Ftg

+
-

-
-

-
Position	VD

-
-

-
-

-
+

+
+

+
+

+
Position	SO

+
+

+
+

+
Skuldsättningsgrad

+
-

-
-

-
Styrelsens	SocKapital

+
+

+
Styrelsens	SocKapital^2

+
-

-
-

-
-

-
Ålder

+
+

+
+

-
-

-
-

-
M
inoritetsägare&

Kontrollägare
+

+

Avgång	-	Kort	sikt
Avgång	-	Lång	sikt

Antal	uppdrag	-	Kort	sikt
Antal	uppdrag	-	Lång	sikt
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Tabell 29: Sammanfattning av de oberoende variablernas signifikans 

Variabel
Skandal

Sm
ittad

Ska/Sm
i
Skandal

Sm
ittad

Ska/Sm
i
Skandal

Sm
ittad

Ska/Sm
i
Skandal

Sm
ittad

Ska/Sm
i

ROA
-

-
-

Antal	anställda
+

+
+

+
+

+
Antal	ledam

öter
-

-
-

-
-

-
+

+
+

+
+

+
Antal	ledam

öter^2
+

+
+

+
+

+
-

-
-

-
-

-
Koncentrerat	ägande

-
-

-
-

-
-

+
+

+
Institutionell	kontrollägare

-
-

-
-

-
Företag	kontrollägare

+
+

+
+

+
+

-
-

-
Statligt	kontrollägande
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6.4 Hypotesprövning 
Hypotesprövningen i detta avsnitt sker utifrån tabellerna 27, 28 och 29 där signifikanta relationer 

som funnits i regressionsmodellerna redovisas. Samtliga hypoteser diskuteras utifrån de tre 

associationsvariablerna Skandal, Smittad och Skandal/Smittad. Detta för att vi ska kunna uttala oss 

om relationerna gäller för en associerad styrelseledamots uppdrag i skandalstyrelsen, i andra 

styrelseuppdrag eller för samtliga av ledamotens uppdrag. De beroende variablerna diskuteras var 

för sig om det finns skillnader i resultaten mellan de olika variablerna. För att en hypotes ska 

accepteras så ska signifikanta relationer finnas åtminstone i en kategori av de båda beroende 

variablerna som mäter styrelseledamotsomsättning. Det innebär att en hypotes kan förkastas för till 

exempel styrelseledamotsavgång men accepteras för antal uppdrag. 

 

Hypotesprövningen nedan visar att de flesta hypoteser förkastas. Detta på grund av att resultaten 

visar att en företagsskandal inte innebär att styrelseledamöter omsätts, snarare tvärtom att de får 

fler uppdrag. Samtliga hypoteser kommer att diskuteras nedan men fokus riktas på de hypoteser 

som accepteras. En djupare analys följer i avsnitt 6.5 för de signifikanta relationer som resultaten 

visar på.	

 
6.4.1 Association med företagsskandal 
Hypotes 1: Association med företagsskandal är positivt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot 

	

Argumentet för den första huvudhypotesen var att skandal borde leda till att man som 

styrelseledamot omsätts i högre grad. Detta styrks av agentteorin som säger att i händelse av 

skandal så har styrelsens medlemmar misslyckats med sin uppgift att övervaka och kontrollera 

bolaget och därmed ska dessa ersättas. Det borde därmed också leda till att man får färre uppdrag, 

eftersom arbetsmarknaden ser det som en negativ erfarenhet. (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 

1976) Genom att vara med om en skandal och genom att behålla ledamöter som associeras med en 

skandal så riskerar företaget också att förlora legitimitet, för att undvika detta bör bolaget därför 

enligt den institutionella teorin distansera sig från dessa ledamöter (Suchman, 1995). På samma 

sätt menar teorin om stigmatisering att företag varken vill anställa eller behålla en ledamot som 

varit med om en skandal eftersom man då riskerar att associeras med den negativa händelsen 

(Pozner, 2008). Den legitimitetsförlust samt negativa erfarenhet som en skandalassocierad ledamot 
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därmed förknippas med borde också enligt resursberoendeteorin leda till att man omsätts och får 

färre uppdrag (Pfeffer & Salancik, 1978).	

	

Tidigare forskning har även pekat på att negativa händelser leder till att man omsätts som ledamot 

i det drabbade bolaget (Arthaud-Day et al, 2006; Srinivasan, 2005) och även i andra bolag (Cowen 

& Marcel, 2011; Fich & Shivdasani; 2007; Srinivasan, 2005). 

 

I tabell 27 framgår det att det inte råder några relationer mellan skandalassocierad styrelseledamot 

och avgång. I korrelationstabellen (appendix 1) så har Smittad en svagt negativ relation till avgång, 

vilket betyder att man då omsätts i mindre grad än om man inte är smittad. Men inga andra 

signifikanta relationer har hittats när det kommer till avgång. Det leder heller inte till att man har 

färre uppdrag. Istället pekar resultaten i tabell 27 och i korrelationstabellen (appendix 1) på att man 

som skandalassocierad ledamot har fler uppdrag än de som inte associeras med en skandal. Att 

skandal inte har något samband med avgång i skandalbolaget att göra stämmer överens med 

Agrawal, Jaffe och Karpoff (1999), Fich och Shivdasani (2007) samt med Helland (2006). Att 

dessa ledamöter inte heller tvingas avgå i någon högre grad än övriga ledamöter och att dessa 

dessutom har fler uppdrag stämmer också med Hellands studie (2006). 	

	

Association med skandal leder alltså inte till att man stigmatiseras och detta gör att man därmed 

inte anses vara en legitimitetsrisk. Skandalen leder heller inte till att styrelseledamoten ifrågasätts 

av arbetsmarknaden utan att man tvärtom anses ha en positiv erfarenhet som därmed gör individen 

värdefull.	

	

Hypotes 1 förkastas eftersom relationen mellan association med en företagsskandal och omsättning 

av styrelseledamot visar sig vara signifikant negativ istället för positiv. 

 
6.4.2 Association med företagsskandal – Lång sikt 
Hypotes 2: Association med företagsskandal är positivt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot på lång sikt	

	

Association med företagsskandal antogs även leda till omsättning på lång sikt. Detta 

argumenterades för på liknande sätt som föregående hypotes. Men huvudargumentet var 

framförallt att den märkning som en styrelseledamot ådrog sig i samband med skandalen 
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fortfarande sitter kvar och att man fortfarande utgör en legitimitetsrisk (Pozner, 2008). Därför bör 

individen få färre arbetsmöjligheter och uppdrag även på lång sikt eftersom man påverkas negativt 

på arbetsmarknaden (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976). Skandal har även visat sig leda till 

detta enligt tidigare forskning (Desai, Hogan & Wilkins, 2006; Fee & Hadlock, 2004; Jansson, 

2015).  

 

Resultaten som kan beskådas i tabell 27 visar dock, precis som i föregående hypotes, att association 

med företagsskandal varken leder till avgång eller till färre antal uppdrag. Det finns inga relationer 

när det gäller avgång på lång sikt enligt tabell 27. Men det förekommer som i fallet med 

styrelseledamotsavgång, att Smittad har en svagt negativ relation till Avgång på lång sikt enligt 

korrelationstabellen (appendix 1). Det indikerar därmed att Smittad leder till att man löper mindre 

risk att avsättas på lång sikt än de ledamöter som inte är Smittade av en företagsskandal. Samtidigt 

som det leder till att man har fler uppdrag i framtiden. 	

	

Dessa resultat stämmer överens med de relationer som gäller i samband med företagsskandalen 

och kan förklaras på samma sätt. Nämligen att ledamöterna inte stigmatiseras av företagsskandalen. 

Detta gör att man inte anses vara en legitimitetsrisk. Man har inte ha dragit på sig någon negativ 

erfarenhet och därför straffas man inte av arbetsmarknaden. Det ses som en värdefull erfarenhet 

och man belönas istället med fler uppdrag. 	

	

Hypotes 2 förkastas eftersom relationen mellan association med en företagsskandal och omsättning 

av styrelseledamot på lång sikt visar sig vara signifikant negativ istället för positiv. 

 

6.4.3 ROA 
Hypotes 3: Företagets prestation är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	

	

Argumentet för att företagets prestation påverkar hur styrelseledamöter som associeras med en 

företagsskandal omsätts bygger på Wiesenfeld, Wurthmann och Hambricks (2008) artikel som 

nämner att utomstående ser mellan fingrarna om ett företag presterar bra vid till exempel en 

företagsskandal. Boivie, Graffin och Pollock (2012) har även visat att företag som blivit stämda 

omsatte ledamöter i lägre grad om företaget samtidigt presterade bra. De fann dock ingen relation 

mellan prestation och omsättning av styrelseledamöter för företag som genomfört en rättelse av 
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finansiella rapporter. Enligt agentteorin så bör individer som bidrar till ett bra resultat bli belönade 

av företagets ägare. Ägarnas förmögenhet ökar med företagets prestation och eftersom ägarna är 

de som utser styrelsen så borde ett bra resultat vara en förmildrande faktor (Fama, 1980).	

	

Av tabell 27 så framgår det att inga signifikanta relationer existerar mellan 

styrelseledamotsomsättning och en företagsskandal. Detta är i linje med vad Boivie, Graffin och 

Pollock (2012) fann om prestation och omsättning vid en rättelse. Det innebär att företagets 

prestation inte har någon inverkan på omsättningen av styrelseledamöter, varken positivt eller 

negativt, och det är andra faktorer som spelar in vid utvärderingen av ledamöternas fortsatta 

förtroende.	

 

Hypotes 3 förkastas eftersom det inte existerar någon signifikant relation mellan företagets 

prestation och omsättning av styrelseledamot som associeras med företagsskandal.	

	

6.4.4 Antal anställda i företaget 
Hypotes 4: Antal anställda i företaget är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	

	

Hypotesen om att antalet anställda i företaget skulle bidra till att ledamöter som associeras med en 

företagsskandal omsätts i högre utsträckning bygger på arbetsmarknaden som existerar enligt Fama 

(1980). Han menar att konkurrensen om högre positioner inom företaget ökar med antalet anställda 

och det finns fler individer som gärna visar sitt missnöje om en skandalledamot får stanna kvar i 

styrelsen.	

	

Tabell 28 visar att det finns en signifikant, svagt positiv relation mellan antal anställda och antalet 

uppdrag som en styrelseledamot innehar efter en företagsskandal. Denna relation finns endast i 

skandalföretaget. I tabell 29 så visar det sig att, oberoende av en företagsskandal, så finns det en 

relation mellan antal anställda och antalet uppdrag som en styrelseledamot innehar både i samband 

med skandalen och på längre sikt. Eftersom antalet anställda även är ett mått på företagets storlek 

så innebär det att ett större företag, med många anställda, innebär flera uppdrag för en 

styrelseledamot. Att det inte finns någon större signifikans mellan de beroende variablerna och 

antal anställda betyder dock att antalet anställda inte påverkar utfallet för en skandalassocierad 

ledamot, varken positivt eller negativt. 	
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Hypotes 4 förkastas eftersom det inte existerar någon signifikant relation mellan antal anställda i 

företaget och omsättning av styrelseledamot som associeras med företagsskandal.	

	

6.4.5 Antal ledamöter i styrelsen 
Hypotes 5: Antal ledamöter i styrelsen har en U-formad relation till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal	

	

Inför hypotes fem så argumenterades det för att antalet ledamöter i styrelsen bör ha en U-formad 

relation till styrelseledamotsomsättning eftersom Jensen (1993) har visat att en styrelse som består 

av sju till åtta medlemmar är effektivast i sitt arbete. Få ledamöter i styrelsen är otillräckliga i sin 

bevakning och är det ett större antal ledamöter så blir arbetsfördelningen komplex och försämras 

därmed (Jensen, 1993). En optimalt utformad styrelse lider mindre risk att omsättas vid en skandal 

eftersom man då tar till andra omstruktureringsmetoder än distansering (Suchman,1995).	

	

Antal ledamöter i styrelsen visar sig ha en U-formad relation till ledamotsomsättning då en 

företagsskandal inte har inträffat, enligt tabell 29. När man studerar resultatet för Avgång så är 

relationen dock i huvudsak negativ eftersom Antal ledamöter har ett B som ligger på runt -0,230 

och den kvadrerade variabeln Antal ledamöter^2 har ett B på 0,019. Detta indikerar därmed att 

risken för avgång minskar med styrelsens storlek till en viss gräns då den istället planar ut. Det 

finns dock ingen relation när en företagsskandal sker. Vilket då betyder att styrelsens storlek inte 

spelar någon roll för styrelseomsättning i händelse av en företagsskandal.	

	

Hypotes 5 förkastas eftersom det inte existerar någon signifikant relation mellan antal ledamöter i 

styrelsen och omsättning av styrelseledamot som associeras med företagsskandal.	

	

6.4.6 Koncentrerat ägande 
Hypotes 6: Koncentrerat ägande är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	

	

I hypotes sex så förutspås en positiv relation mellan koncentrerat ägande och omsättning av en 

skandalassocierad styrelseledamot. Detta grundar sig delvis i Alchian och Demsetz (1972) 
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argument för en aktieägares rättigheter och skyldigheter gentemot företaget. De menar att en ägares 

ansvar är att utnyttja de verktyg som finns för att påverka företagets verksamhet. Olson (1965) 

argumenterar också för att en kontrollägare både kan och vill utnyttja sina rättigheter att påverka 

eftersom de själva har så mycket makt. En mindre ägare som inte kan påverka utfallet i någon större 

utsträckning spenderar inte sin tid när det finns en större kontrollerande ägare som ändå bestämmer. 

Även agentteorin förespråkar denna relation eftersom individer antas handla utifrån sitt 

egenintresse och en styrelseledamot som på ett uppseendeväckande sätt har påverkat en 

kontrollerande ägares framtida förmögenhet negativt borde därför omsättas (Fama, 1980).	

	

I tabell 29 kan det observeras att ledamöter som sitter i företag med koncentrerat ägande avgår i 

lägre grad än företag med spritt ägande, både på kort sikt och på lång sikt. Dessa ledamöter har 

också fler uppdrag på kort sikt. Resultaten i tabell 28 visar att en styrelseledamot som associeras 

med en företagsskandal inte avgår från sina uppdrag i Smittad och Skandal/Smittad företag. Denna 

relation har samma riktning som när det inte har skett en företagsskandal. Relationen när variabeln 

modereras är dock starkare, B-värdet för oberoende är cirka -0,30 och B-värdet för modererande 

är cirka -0,80, och innebär att koncentrerat ägande leder till att man skyddas som skandalassocierad 

ledamot. Resultaten visar samtidigt att antalet uppdrag minskar för dessa ledamöter när det skett 

en företagsskandal. Uppdragen i skandalföretaget visar ingen signifikant relation till omsättning, 

varken på lång eller kort sikt.  

 

Är man skandalassocierad styrelseledamot så avgår man alltså inte i företag med koncentrerat 

ägande i jämförelse med företag som har ett spritt ägande. Relationen när variabeln modereras är 

också att den blir starkare än när den är oberoende. Detta visar att koncentrerat ägande gör att man 

skyddas från att omsättas som skandalassocierad styrelseledamot jämfört med när det inte finns ett 

koncentrerat ägande. När man associeras med en skandal så har man färre antal uppdrag i andra 

företag efter fyra respektive åtta år, i motsats till då skandal inte har skett vilket istället gör att man 

har fler. 

	

Hypotes 6 förkastas eftersom relationen mellan koncentrerat ägande och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal inte är signifikant positiv.	
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6.4.7 Familj/Sfär kontrollägare 
Hypotes 7a: Familj/sfär som kontrollägare är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal	

	

Variabeln Familj/Sfär kontrollägare har använts som referensgrupp och uteslutits från samtliga 

modeller eftersom de olika ägaridentiteterna samvarierar med varandra och toleransnivån blir låg 

om samtliga ägaridentiteter inkluderas. Familj/sfär var den variabel som gav bäst toleransnivå i 

modellerna när den plockades bort och den visade sig ha störst påverkan på de övriga 

ägaridentiteterna. 

 

Eftersom vi inte kan uttala oss om relationen mellan Familj/Sfär kontrollägare och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal så förkastas denna hypotes.	

	

6.4.8 Företag som kontrollägare 
Hypotes 7b: Företag som kontrollägare är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal	

	

Inför denna hypotes i kapitel 4 så argumenterar Collin (2010) att företag äger andra bolag eftersom 

de har ett kontrollbehov samt att de har ett intresse av ett långsiktigt samarbete. Företag som 

kontrollägare verkar därför mer likt familj/sfär-ägare än institutionella kontrollägare och använder 

sig av ett voice-beteende (Hedlund et al, 1985). Styrelseledamöter i företag som kontrolleras av 

andra företag bör därför omsättas i högre utsträckning.	

 

När det inte har skett en skandal så visar tabell 29 på att styrelseledamöter lider högre risk att avgå 

om det finns ett företag som kontrollägare. Styrelseledamöterna har även färre uppdrag än övriga 

styrelseledamöter. Resultaten av regressionsanalyserna i tabell 28 visar på en negativ relation 

mellan företag som kontrollägare och ledamotsomsättning efter en företagsskandal. I 

skandalföretaget så skyddas ledamöterna av ett kontrollägande företag eftersom de inte avgår efter 

en skandal. De har även fler uppdrag än andra associerade styrelseledamöter. 

	

Hypotes 7b förkastas eftersom relationen mellan företag som kontrollägare och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med en företagsskandal visar sig vara signifikant negativ istället 

för positiv. 
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6.4.9 Statligt kontrollägande 
Hypotes 7c: Statligt kontrollägande är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	

	

Statens mål med att äga företag är enligt Shleifer och Vishny (1994) att nå ut med en politisk 

agenda samtidigt som det innebär en låg risk. Staten arbetar därför utifrån ett långsiktigt ägande 

och enligt Hedlund et al (1985) så agerar staten utifrån ett voice-beteende. En skandalassocierad 

styrelseledamot bör därför omsättas i hög utsträckning om det är staten som kontrollerar företaget.	

	

Resultaten i tabell 29 visar att styrelseledamöter som sitter i statligt ägda bolag får avgå från 

styrelsen i hög grad när det ej skett en skandal. Dessa ledamöter har också färre uppdrag. Det 

statliga ägandet gör också att en Skandal/Smittad ledamot får avgå i hög grad, vilket kan beskådas 

i tabell 28. Denna relation är starkare när variabeln modereras eftersom den då har ett B-värde på 

2,155 till skillnad mot den oberoende som ligger på 0,522. Eftersom denna relation är starkare än 

när det ej skett en skandal så betyder det att staten avsätter ledamöter i högre grad när en 

företagsskandal har inträffat. Resultaten visar också att styrelseledamöter som är 

skandalassocierade inte påverkas av skandalen när det kommer till övriga uppdrag. Det innebär att 

en styrelseledamot som associeras med en företagsskandal och arbetar i ett företag där det existerar 

en statlig kontrollägare, avgår därifrån i hög utsträckning men påverkas inte av detta i andra företag.  

 

Att skandalassocierade ledamöter tvingas avgå från sina uppdrag där en statlig kontrollägare finns 

är något som skiljer sig från övriga kontrollägare. Detta betyder att staten i högre grad behöver visa 

på förbättring och söka legitimitet än övriga ägare, men att detta kanske mest är för syns skull då 

övriga uppdrag ej påverkas.	

	

Hypotes 7c accepteras eftersom relationen mellan statligt kontrollägande och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med en företagsskandal visar sig vara signifikant positiv. 
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6.4.10 Institutionell kontrollägare 
Hypotes 7d: Institutionella kontrollägare är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal	

	

Huvudargumentet för hypotesen om att institutionella kontrollägare innebär en negativ relation till 

omsättning av skandalassocierad ledamot grundar sig i Thomsen och Pedersens (2000) beskrivning 

av institutioner som är specialiserade på att äga och ge hög avkastning. De karaktäriseras även av 

låga risker och ett exitbeteende (Agnblad et al, 2001; Hedlund et al, 1985; Thomsen & Pedersen, 

2000). Institutionella kontrollägare förväntas därför sälja sitt innehav i ett skandalföretag istället 

för att fokusera på att ändra styrelsens sammansättning. 

 

I tabell 29 så finns det signifikanta relationer som visar på att styrelseledamöter som sitter i 

bolagsstyrelser som kontrolleras av institutionella ägare har färre antal uppdrag än övriga 

ledamöter. Det finns dock inga signifikanta relationer när det kommer till styrelseledamotsavgång. 

I tabell 28, med de modererande variablerna, finns det inte heller någon relation mellan 

institutionell ägare och avgång. Det innebär att en institutionell kontrollägare inte påverkar utfallet 

för hur en skandalassocierad styrelseledamot omsätts.	

	

Hypotes 7d förkastas eftersom relationen mellan institutionell kontrollägare och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med en företagsskandal inte är signifikant negativ. 

	

6.4.11 Utländskt kontrollägande 
Hypotes 7e: Utländskt kontrollägande är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	

	

Utländskt kontrollägande har uteslutits ur samtliga modeller eftersom variabeln inte kan analyseras 

för kategorin Skandalledamot eftersom det saknas observationer. Antalet observationer för Smittad 

uppgår till 3. Eftersom observationer saknas för Skandalledamöter så utesluts Utländskt 

kontrollägande ur samtliga modeller och analyseras därför inte. 

 

Eftersom vi inte kan uttala oss om relationen mellan Utländskt kontrollägande och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal så förkastas denna hypotes.	
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6.4.12 Tillgångar 
Hypotes 8: Företagets storlek är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	

	

Stora företag har samhället och medias ögon på sig och mindre företag ser upp till de stora företagen 

och efterliknar deras handlande (DiMaggio & Powell, 1983; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 

2008). Flera andra studier som har studerat styrelseledamotsomsättning har funnit en relation 

mellan företagets storlek och omsättningen av uppmärksammade styrelseledamöter (Cowen & 

Marcel, 2011; Fich & Shivdasani, 2007; Srinivasan, 2005). Agrawal, Jaffe och Karpoff (1999) fann 

dock att ingen sådan relation existerar mellan ledamöter som deltagit i bedrägerier och hur de 

omsätts. Hypotesen i denna uppsats förespråkar en positiv relation eftersom styrelseledamöter i 

stora bolag bör uppmärksammas mer.	

	

I tabell 29 så framgår det att styrelseledamöter i stora företag löper större risk att avgå och har färre 

uppdrag jämfört med styrelseledamöter i mindre företag, både på kort sikt och lång sikt. När 

tillgångar modereras i tabell 28 så visar resultaten att Skandal/Smittad ledamot avgår i högre 

utsträckning på kort sikt. Det finns ingen signifikant relation för avgång på lång sikt. Skandal och 

Skandal/Smittad leder däremot till att man har fler uppdrag både på kort sikt och på lång sikt. 

	

Den modererande variabeln Tillgångar uppvisar en signifikant positiv relation mellan företagets 

storlek och antalet uppdrag en styrelseledamot har. Det innebär att styrelseledamöter som sitter i 

stora företag och som associeras med en företagsskandal generellt har fler uppdrag än 

skandalassocierade ledamöter i mindre bolag. Man löper dock högre risk att avgå som 

Skandal/Smittad ledamot i stora bolag. Den oberoende, icke-modererande, variabeln Tillgångar 

uppvisar en liknande relation till avgång men en motsatt relation till Antal uppdrag. Vilket betyder 

att styrelseledamöter i stora företag avgår i hög grad och har färre uppdrag. Viktigt att komma ihåg 

är att variabeln ändrar riktning i korrelationsanalysen jämfört med regressionsanalysen.  

 

Storleken gör alltså att man avgår i högre grad oberoende av en skandal och att en skandal 

tillsammans med storlek inte har så mycket påverkan på om man avgår eller ej. Är man dock 

skandalassocierad ledamot som sitter i ett stort bolag har man fler uppdrag än de som sitter i små.	
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Hypotes 8 förkastas eftersom relationen mellan företagets storlek och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med en företagsskandal visar sig vara signifikant negativ istället 

för positiv. 

	

6.4.13 VD-avgång 
Hypotes 9a: VD-avgång är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot som associeras 

med företagsskandal 

	

Enligt teorin om stigmatisering så utses en syndabock som sedan avskedas från företaget så att 

bolaget kan behålla sin legitimitet och få fortsatt förtroende från samhället (Goffman, 1990). 

Tidigare forskning har visat att företagets verkställande direktör ofta är den som utpekas som 

skyldig och därmed tvingas lämna företaget. Att avskeda den individ som är starkt förknippad med 

företaget och som är ansiktet utåt har visat sig vara en stark symbolisk handling (Arthaud-Day et 

al, 2006; Desai, Hogan & Wilkins, 2006; Fee & Hadlock, 2004).	

	

Resultaten i denna uppsats visar att om VD i företaget får lämna så är det signifikant positivt 

relaterat till att de skandalassocierade styrelseledamöterna får avgå. Det gäller för de uppdrag som 

en styrelseledamot har utanför det skandaldrabbade företaget, men det gäller också för skandal och 

smittad ihop. Det innebär att om VD avgår så får även den skandalassocierade ledamoten avgå. 

 

Hypotes 9a förkastas eftersom relationen mellan VD-avgång i företaget och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med en företagsskandal visar sig vara signifikant positiv.	

 
	  



	141 

6.4.14 SO-avgång 
Hypotes 9b: SO-avgång är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot som associeras 

med företagsskandal	

	

Argumentationen för hypotes 9b är densamma som för hypotes 9a och grundar sig i att om en 

individ, som framstår som mer ansvarig och är mer känd för allmänheten, avgår från sitt uppdrag i 

samband med en företagsskandal så skyddas övriga styrelseledamöter.	

	

Resultaten för variabeln SO-avgång i tabell 29 visar att när SO avgår oberoende av en skandal så 

leder det till att resten av styrelsen också får avgå. När det skett en företagsskandal så finns det en 

signifikant relation mellan avgång på lång sikt och smittad styrelseledamot. Denna relation har 

samma riktning men är svagare än när det inte skett en skandal. För antalet uppdrag så gäller samma 

relationer, med samma styrka och riktning, oberoende av om det skett en företagsskandal eller inte. 

Det existerar alltså inga signifikanta relationer som visar att en styrelseledamot skulle omsättas i 

högre eller lägre grad vid en företagsskandal om styrelsens ordförande omsätts. En företagsskandal 

kan alltså leda till att resten av styrelsen också får avgå eller att dessa skonas men resultaten visar 

ingen signifikant relation för detta. 

	

Hypotes 9b förkastas eftersom det inte existerar någon signifikant relation mellan SO-avgång i 

företaget och omsättning av styrelseledamot som associeras med en företagsskandal.	

	

6.4.15 Position VD och Position SO 
Hypotes 10a: En styrelseledamots position som VD är positivt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

Hypotes 10b: En styrelseledamots position som SO är positivt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

Enligt teorin om stigmatisering så ska bara ett fåtal individer omsättas i samband med en 

företagsskandal. Dessa ska vara individer som är välkända och som drar till sig mer 

uppmärksamhet från utomstående. Därför borde de skandalassocierade ledamöter som innehar 

Positionen VD eller SO omsättas i högre grad. (Pozner, 2008; Wiesenfeld, Wurthmann & 
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Hambrick, 2008) Eftersom dessa är två av de mest välkända i företaget (Desai, Hogan & Wilkins, 

2006; Fee & Hadlock, 2004). 	

	

Resultaten pekar dock på att det skulle kunna vara tvärtom. Genom att studera Position VD och 

SO i tabell 29 så kan det konstateras att ledamöter med dessa titlar löper mindre risk att omsättas 

och har fler uppdrag när det inte har skett en företagsskandal. Vilket visar på att dessa individer 

anses vara mer kompetenta än övriga ledamöter. 

 

Att vara SO som skandalassocierad ledamot har ingen direkt påverkan vilket kan ses i tabell 28, 

eftersom det inte finns någon relation när det kommer till skandalassocierad ledamot som är SO 

och avgång. Man har dock fortsatt fler uppdrag. I tabell 28 kan det även observeras att VD 

fortfarande löper mindre risk att avsättas, relationen är till och med starkare när det skett en skandal. 

Att inneha positionen VD som skandalassocierad ledamot är alltså positivt eftersom du löper 

mindre risk att avsättas samt har fler uppdrag i övrigt. Att vara VD eller SO i någon bemärkelse 

som skandalassocierad ledamot gör att du har fler uppdrag. Det finns dock ingen relation mellan 

att vara skandalassocierad SO och avgång. Att vara VD däremot visar på att man löper mindre risk 

att avsättas, både på kort sikt och lång sikt. 	

	

Dessa resultat tyder på att det ses som värdefullt att vara VD eller SO eftersom dessa har fler 

uppdrag. SO klarar sig inte bättre än övriga skandalassocierade ledamöter som ej har position SO 

när det kommer till avgång. Det gör dock en ledamot som är VD, vilket tyder på dessa individer är 

särskilt värdefulla för företaget att behålla. 	

	

Hypotes 10a förkastas eftersom relationen mellan position VD och omsättning av styrelseledamot 

som associeras med en företagsskandal visar sig vara signifikant negativ istället för positiv.	

	

Hypotes 10b förkastas eftersom relationen mellan position SO och omsättning av styrelseledamot 

som associeras med en företagsskandal inte är signifikant positiv.	

	

6.4.16 Antal ledamöter i styrelsen 
Hypotes 11: Antal ledamöter i styrelsen är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal	
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Antal ledamöter förekommer i hypotes 5 och i hypotes 11 men hypoteserna förespråkar olika 

relationer. Denna hypotes grundar sig i att komplexiteten kring vem som gör vad i styrelsen ökar 

med antalet ledamöter (Jensen, 1993). Enligt teorin om stigmatisering så utses en syndabock som 

får stå till svars för till exempel en företagsskandal. Eftersom det blir svårare att peka ut en enskild 

individ i styrelsen om det deltar många individer så borde det bidra till att ledamöterna skyddas 

och andra individer skuldbeläggs som till exempel företagets VD eller ägarna (Jansson, 2013; 

Marcus & Goodman, 1991; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008).	

	

Regressionsanalyserna i tabell 28 visar att det inte förekommer någon signifikant relation mellan 

antalet ledamöter i styrelsen och omsättningen av styrelseledamöter som associeras med en 

företagsskandal. I tabell 29 kan en U-formad relation observeras, men alltså inga signifikanta 

relationer när det kommer till företagsskandal och antal ledamöter i styrelsen. 

 

Hypotes 11 förkastas eftersom det inte existerar någon signifikant relation mellan antal ledamöter 

i styrelsen och omsättning av styrelseledamot som associeras med en företagsskandal.	

 
6.4.17 Skuldsättningsgrad 
Hypotes 12: Företagets beroende av sin omgivning är positivt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

För att erhålla samtliga resurser som företaget behöver så krävs det att andra uppfattar företaget 

som legitimt (Pfeffer & Salancik, 1978). Utifrån resursberoendeteorin så argumenteras det för att 

företagets beroende till sin omgivning påverkar i vilken utsträckning som en skandalassocierad 

styrelseledamot omsätts. Cowen och Marcel (2011) visar att det finns en relation mellan beroende 

till omgivningen och omsättning av de styrelseledamöter som associeras med en rättelse av 

finansiella rapporter. Samma relation antas existera för skandalassocierade styrelseledamöter.	

	

Resultaten i tabell 29 för de oberoende variablerna visar att det inte finns några signifikanta 

relationer mellan skuldsättningsgrad och styrelseledamotsavgång. Dock finns det en signifikant 

negativ relation när det kommer till antal uppdrag både på kort och lång sikt. I tabell 28 så är 

variabeln istället modererad. Den är signifikant positiv när den modereras med Skandal/Smittad 

mot styrelseledamotsavgång på kort sikt, men är signifikant negativ när den modereras med smittad 

gentemot styrelseledamotsavgång på lång sikt. När det kommer till antal uppdrag kort sikt så är 
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den signifikant negativ för Smittad och Skandal/Smittad. Samma relation går att finna på lång sikt 

när den modereras med Skandal/Smittad. 

 

Det finns alltså ingen relation mellan skuldsättningsgrad och ledamotsavgång när skandal ej 

inträffat enligt tabell 29. När variabeln modereras med Skandal/Smittad visar den på en signifikant 

positiv relation gentemot ledamotsavgång på kort sikt. Detta visar att bolag som är starkt beroende 

av omgivningen avsätter skandalassocierade ledamöter i högre grad. Den är även signifikant när 

den modereras med Smittad gentemot ledamotsavgång på lång sikt men visar då istället på en 

negativ relation. Som nämndes tidigare så har variabeln en signifikant negativ relation till antal 

uppdrag både som modererad och oberoende. I korrelationsanalysen för antal uppdrag så är den 

dock positiv. Variabeln uppvisar alltså olika relationer till omsättning vilket gör den svår att tolka 

och det faktum att variabeln ändrar riktning i korrelationsanalysen och regressionsanalysen visar 

att den påverkas av flertalet andra variabler. Resultaten är därför inte tillförlitliga.	

	

Hypotes 12 förkastas eftersom relationen mellan företagets beroende och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med en företagsskandal inte är signifikant positiv.	

	

6.4.18 Styrelsens SocKapital 
Hypotes 13a: Styrelsens samlade sociala kapital har en inverterad U-formad relation till 

omsättning av styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

Enligt resursberoendeteorin så påverkas företag i hög grad av sin omgivning eftersom den innehar 

de resurser som bolaget behöver för att kunna bedriva sin verksamhet (Pfeffer & Salancik, 1978). 

Styrelsens uppgift är att tillföra dessa resurser till företaget och beroende på styrelsens sociala 

kapital så utvärderas deras förmåga till detta. Vid en företagsskandal så är det extra viktigt att kunna 

bidra med resurser och legitimitet till företaget och beroende på hur högt det sociala kapitalet som 

styrelsen har så antas de omsättas i olika utsträckning. Cowen och Marcel (2011) finner att de 

styrelser som har ett medelhögt socialt kapital är de som oftast omsätter en ledamot som är 

skandalassocierad. Detta beror på att dessa styrelsers kapital inte räcker till i samband med en 

negativ händelse och det leder till att de byter ut en ledamot mot en annan med högre kapital för 

att på så vis återgå till att vara legitim. De styrelser med högt kapital ifrågasätts dock inte eftersom 

de har högt förtroende och de styrelser med lågt kapital har redan så lågt anseende att det inte spelar 
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någon roll om man har en styrelseledamot som är associerad med en företagsskandal. (Cowen & 

Marcel, 2011)	

	

I tabell 29 kan det observeras att Styrelsens SocKapital som oberoende har en inverterad U-formad 

relation till Antal uppdrag både på kort sikt och på lång sikt. När det kommer till Avgång har 

styrelsens samlade sociala kapital istället en positiv relation, vilket betyder att de ledamöter som 

sitter i styrelser med högt socialt kapital avgår i högre grad. I tabell 28 där variabeln istället är 

modererad, visar den samma relation men inte i lika hög utsträckning för Antal uppdrag. Den 

uppvisar en inverterad U-formad relation som modererad med Smittad när den testas mot Antal 

uppdrag på kort sikt och på lång sikt. Avgång har ingen signifikant relation förutom när det kommer 

till Smittad ledamot på kort sikt. Precis som när den inte modereras visar variabeln på en positiv 

relation. Ett högre socialt kapital för styrelsen leder till avgång för en smittad ledamot.  

 

Resultaten visar att det inte finns några signifikanta relationer som är starkare vid en 

företagsskandal mellan omsättning av styrelsens ledamöter och Styrelsens SocKapital. Styrelsens 

samlade sociala kapital har alltså ingen inverkan på hur man som skandalassocierad ledamot 

påverkas.	

 

Hypotes 13a förkastas eftersom det inte existerar någon inverterad U-formad relation mellan 

styrelsen samlade sociala kapital och omsättning av styrelseledamot som associeras med en 

företagsskandal. 

	

6.4.19 Ledamotens SocKapital 
Hypotes 13b: En styrelseledamots sociala kapital är negativt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

 

Variabeln Ledamotens SocKapital har uteslutits från samtliga modeller eftersom variabeln 

samvarierar med variabeln Styrelsen SocKapital. Toleransnivån i regressionsanalyserna var låg när 

båda variablerna integrerade och vid test av de båda variablerna så visade sig Styrelsens SocKapital 

samvariera minst med övriga variabler i modellerna. Därför valdes ledamotens SocKapital bort och 

kan därför inte analyseras. 
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Eftersom vi inte kan uttala oss om relationen mellan Ledamotens SocKapital och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal så förkastas denna hypotes. 

	

6.4.20 Position VD och Position SO 
Hypotes 14a: En styrelseledamots position som VD är negativt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

Hypotes 14b: En styrelseledamots position som SO är negativt relaterat till omsättning av 

styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

Enligt resursberoendeteorin så vill man behålla och anställa de ledamöter som kan bidra med att 

tillföra resurser till företaget. En ledamots färdighet att kunna bidra med resurser kommer från det 

sociala och humana kapitalet. (Lynall, Golden & Hillman, 2003; Pfeffer & Salancik, 1978) Att 

inneha höga positioner betyder att man som styrelseledamot är värdefull och har ett högt 

humankapital. Företag väljer därför att behålla ledamöter som är styrelseordförande eller 

verkställande direktör i högre grad än om man inte innehar dessa positioner som skandalassocierad 

styrelseledamot (Marcel & Cowen, 2014).	

	

Genom att studera de oberoende variablerna Position VD och Position SO i tabell 29 så kan det 

konstateras att ledamöter med dessa positioner löper mindre risk att omsättas och har fler uppdrag 

än de individer som inte innehar dessa positioner när en företagsskandal inte inträffat. Dessa 

samband kan även ses i tabell 28 när variablerna modereras. Att inneha positionen VD eller SO 

och associeras med en skandal gör att du har fler uppdrag, både i samband med skandalen och på 

lång sikt. Relationerna är dock lika starka eller starkare när det inte inträffat en skandal. 

 

Att som styrelseledamot associeras med en företagsskandal och samtidigt vara VD innebär ett 

skydd från avgång. Relationen finns oberoende av skandal men B-värdet visar att positionen som 

VD skyddar i högre utsträckning om en skandal har inträffat. B-värdet går från cirka -0,150 när 

skandal inte inträffat till -1,000 vid skandal. Det finns dock ingen relation mellan 

styrelseledamotsavgång och att inneha positionen SO. 
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Dessa resultat tyder på att det ses som värdefullt att vara VD eller SO eftersom dessa har fler 

uppdrag. SO klarar sig inte bättre än övriga skandalassocierade ledamöter som ej har position SO 

när det kommer till avgång. Det gör dock en ledamot som är VD vilket tyder på dessa individer är 

särskilt värdefulla för företaget att behålla. Man väljer därför att göra sig av med någon som inte 

är lika värdefull i händelse av en företagsskandal och ersätter denne med någon mer kompetent för 

att på så viss återfå den förlorade legitimiteten (Marcel & Cowen, 2014). Precis som Marcel och 

Cowen (2014) visar med sin undersökning så är det inte de ledamöter som har ett högt 

humankapital som man väljer att göra sig av med, vilket stämmer överens med 

resursberoendeteorin (Lynall, Golden & Hillman, 2003; Pfeffer & Salancik, 1978). Eftersom 

positionen SO inte spelar någon roll för hur man omsätts vid skandal så förkastas denna hypotes. 

Dock visar resultaten att det är värdefullt för en skandalledamot att vara VD eftersom man avgår i 

mindre grad och dessutom ej påverkas negativt i andra uppdrag, denna hypotes accepteras därmed.	

 

Hypotes 14a accepteras eftersom relationen mellan position VD och omsättning av styrelseledamot 

som associeras med en företagsskandal visar sig vara signifikant negativ.	

 

Hypotes 14b förkastas eftersom det inte existerar någon signifikant negativ relation mellan position 

SO och omsättning av styrelseledamot som associeras med en företagsskandal 

 

6.4.21 Styrelseledamotens ålder 
Hypotes 15: En styrelseledamots ålder har en negativ relation till omsättning av styrelseledamot 

som associeras med företagsskandal	

	

Golden och Zajac (2001) menar att en styrelseledamots humana kapital, erfarenhet och färdigheter, 

ökar med åldern. Med åldern ökar därför värdet på en ledamot och nätverket som en äldre 

styrelseledamot har skaffat är väsentligt för företagets verksamhet (Pfeffer & Salancik, 1978). 

Eftersom dessa ledamöter anses mer betydande enligt resursberoendeteorin så bör åldern vara en 

skyddande faktor i beslutet om vem som ska omsättas.	

	

Resultaten i uppsatsen visar dock på motsatsen. Äldre ledamöter omsätts från skandalföretagen i 

större utsträckning än de yngre. De har även färre antal uppdrag efter en skandal än deras yngre 

kollegor. Samma relation visar sig existera när variabeln är oberoende, men relationerna är dock 

starkare när det inträffat en skandal. En trolig förklaring är att ledamöterna med åldern tar på sig 
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färre uppdrag och går i pension. På samma sätt så kan de äldre ledamöterna frivilligt avgå vid en 

skandal eftersom det inte är värt att ta striden. En bra ursäkt är ju just att det är tid för pensionering. 

Men det kan också vara så att styrelsen väljer att stigmatisera och peka ut en äldre ledamot till 

syndabock som ändå snart ska gå i pension för att på det viset skydda sig själva.	

 

Hypotes 15 förkastas eftersom relationen mellan styrelseledamotens ålder och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med en företagsskandal visar sig vara signifikant positiv istället för 

negativ.	

	

6.4.22 Koncentrerat ägande 
Hypotes 16: Koncentrerat ägande är negativt relaterat till omsättning av styrelseledamot som 

associeras med företagsskandal	

	

Resursberoendeteorin förklarar styrelsens roll som legitimitetsskapande (Pfeffer & Salancik, 

1978). Även ägarna bidrar med legitimitet och får vid en företagsskandal en del av skulden 

eftersom en större ägare ifrågasätts i media (Jansson, 2013). I tidigare forskning om 

styrelseledamotsomsättning så har Cowen och Marcel (2011) visat att koncentrerat ägande innebär 

ett skydd för styrelsens ledamöter eftersom ägarkoncentrationen fungerar som en ytterligare 

kontrollmekanism och styrelsen delar på ansvaret tillsammans med ägarna. Suchman (1995) 

förklarar att ägarna tar till andra sätt för att visa på åtgärder och därigenom återfå legitimitet.	

	

Tabell 28 visar att en styrelseledamot som associeras med en företagsskandal inte avgår från sina 

uppdrag i Smittad och Skandal/Smittad företag. Resultaten visar samtidigt att antalet uppdrag för 

dessa ledamöter är färre. Oberoende företagsskandal i tabell 29 så leder koncentrerat ägande till 

minskad avgång samt till fler uppdrag. Relationen till avgång är starkare när variabeln modereras, 

B-värdet för oberoende är cirka -0,30 och B-värdet för modererande är cirka -0,80, vilket tyder på 

att koncentrerat ägande gör att man som skandalassocierad ledamot skyddas. Relationen till antal 

uppdrag ändras när ledamoten är associerad med en skandal eftersom det gör att han eller hon 

istället har färre antal uppdrag. 

 

En förklaring till detta kan vara den höga koncentration av familj/sfär-ägande som finns i Sverige 

(Högfeldt, 2005; Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010). Är det en kontrollerande ägare som utgörs 

av en familj så deltar ofta många bekanta i styrelsen. Det innebär också att en skandal inte rubbar 
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styrelsens sammansättning utan samtliga ledamöter sitter säkert eftersom de själva, eller deras 

närstående, har stora innehav i bolaget. Men skandalen gör dock att de har färre uppdrag totalt. 

Skandalassocierade styrelseledamöter som sitter i företag med koncentrerat ägande löper alltså 

mindre risk att omsättas än om det råder ett mer spritt ägande. Resultaten stämmer överens med 

Cowen och Marcel (2011) eftersom ett koncentrerat ägande skyddar de skandalassocierade 

styrelseledamöterna.  

	

Hypotes 16 accepteras eftersom relationen mellan koncentrerat ägande och omsättning av 

styrelseledamot som associeras med en företagsskandal visar sig vara signifikant negativ.	

	

6.4.23 Minoritetsägare i kombination med koncentrerat ägande 
Hypotes 17: Minoritetsägare i kombination med koncentrerat ägande är positivt relaterat till 

omsättning av styrelseledamot som associeras med företagsskandal	

	

Kombinationen av koncentrerat ägande och en minoritetsägare bildar hypotesen om att det 

föreligger en positiv relation till omsättning av styrelseledamot som associeras med 

företagsskandal när de båda existerar. Huvudargumentet för hypotesen grundar sig att en 

kontrollerande ägare i vanliga fall kan utse styrelsen själv och bestämma vem som ska arbeta där 

och vem som får skulden utåt vid en företagsskandal. Ofta sitter nära bekanta med i styrelsen och 

det är lätt att den kontrollerande ägaren väljer att skydda sina egna från mediadrev och 

skuldbeläggning. När det finns en minoritetsägare som har bättre insikt i företaget och som även 

kan påverka utfallet för vilka ledamöter som får avgå så borde skyddet för styrelseledamöterna 

försämras.	

	

Resultaten i tabell 28 visar att styrelseledamöter som associeras med en företagsskandal avgår från 

smittade uppdrag på lång sikt men inte på kort sikt. För antal uppdrag finns ingen signifikant 

relation för skandalassocierade styrelseledamöter. När en skandal inte har inträffat så finns det 

ingen signifikant relation mellan omsättning av styrelseledamöter och kombinationen av en 

minoritetsägare och koncentrerat ägande enligt tabell 29. Resultaten i tabell 29 visar på att 

styrelseledamöter som associeras med en företagsskandal omsätts i högre grad i uppdrag som är 

utanför skandalstyrelsen. Omsättningen av styrelseledamöter sker först efter en längre tid. Detta 

kan antas bero på att minoritetsägare saknar inflytande att omsätta ledamöter på kort tid och det 

dröjer därför ett par år innan styrelseledamoten avgår från sitt styrelseuppdrag. 
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Hypotes 17 accepteras eftersom relation mellan minoritetsägare & koncentrerat ägande och 

omsättning av styrelseledamot som associeras med en företagsskandal visar sig vara signifikant 

positiv.	

	

Nr	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7a	
7b	
7c	
7d	
7e	
8	
9a	
9b	
10a	
10b	
11 
12 
13a 
13b 
14a 
14b 
15 
16 
17 
 
 

Teori 
 
 
Agent 
Agent 
Agent 
Agent 
Agent 
Agent 
Agent 
Agent 
Agent 
Inst/stigma 
Inst/stigma 
Inst/stigma 
Inst/stigma 
Inst/stigma 
Inst/stigma 
Resurs 
Resurs 
Resurs 
Resurs 
Resurs 
Resurs 
Resurs 
Resurs 
 

P 
+ 
+ 
- 
+ 
⋃ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 
+ 
∩ 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 

U	
F	
F	
F	
F	
F	
F	
F	
F	
A	
F	
F	
F 
F	
F	
F	
F	
F	
F	
F	
F	
A	
F 
F 
A 
A 

Hypotes 
Association med företagsskandal är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot 
Association med företagsskandal är positivt relaterat till omsättning av styrelseledamot på lång sikt 
Företagets prestation är negativt relaterat… 
Antal anställda är positivt relaterat… 
Antal ledamöter i styrelsen har en U-formad relation… 
Koncentrerat ägande är positivt relaterat… 
Familj/Sfär som kontrollägare är positivt relaterat… 
Företag som kontrollägare är positivt relaterat… 
Statligt kontrollägande är positivt relaterat… 
Institutionell kontrollägare är negativt relaterat… 
Utländskt kontrollägande är negativt relaterat… 
Företagets storlek är positivt relaterat… 
VD-avgång är negativt relaterat… 
SO-avgång är negativt relaterat… 
En styrelseledamots position som VD är positivt relaterat… 
En styrelseledamots position som SO är positivt relaterat… 
Antal ledamöter i styrelsen är negativt relaterat… 
Företagets beroende av sin omgivning är positivt relaterat… 
Styrelsens samlade sociala kapital har en inverterad U-formad relation… 
En styrelseledamots sociala kapital är negativt relaterat… 
En styrelseledamots position som VD är negativt relaterat… 
En styrelseledamots position som SO är negativt relaterat… 
En styrelseledamots ålder har en negativ relation… 
Koncentrerat ägande är negativt relaterat… 
Minoritetsägare i kombination med koncentrerat ägande är positivt relaterat… 
 

...till omsättning av styrelseledamot som associeras med företagsskandal 

Tabell 30: Sammanfattning Hypotesprövning 
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6.5 Fördjupande analys och teoretisk förankring 
I detta avslutande avsnitt så diskuteras resultaten från regressionsmodellerna och från 

hypotesprövningen i föregående avsnitt. Här integreras de teorier som använts i 

hypotesgenereringen och resultaten analyseras för att ge en grund till studiens slutsatser. 

 

Resultaten från samtliga regressionsmodeller visar tydligt att styrelseledamöter som associeras 

med en företagsskandal inte omsätts i högre grad än de ledamöter som inte deltagit vid en skandal. 

Tvärtom så visar det sig att associerade styrelseledamöter har ett större antal uppdrag än icke 

associerade styrelseledamöter. Flertalet av denna studies hypoteser har skapats utifrån antagandet 

att associerade styrelseledamöter omsätts efter en företagsskandal. Eftersom detta antagande visade 

sig vara felaktigt så bidrar det även till att många av hypoteserna förkastas. Det finns dock vissa 

resultat som visar sig ha en relation till omsättning av skandalassocierade styrelseledamöter. 

 

Resultaten från hypotesprövningen visar att nästan samtliga hypoteser förkastas. De fyra hypoteser 

som accepteras visar på att det finns signifikanta relationer mellan omsättning av styrelseledamöter 

och de modererande variablerna statligt kontrollägande, koncentrerat ägande, minoritetsägare i 

kombination med koncentrerat ägande samt positionen VD.  

 

Statligt kontrollägande bidrar till att styrelseledamöter som associeras med en företagsskandal 

avgår från sina uppdrag både i det skandaldrabbade bolaget men även från andra bolag. Detta gäller 

för den närmsta tiden efter en skandal. Hypotesen om att koncentrerat ägande är negativt relaterat 

till omsättning accepteras eftersom det visar sig att företag med koncentrerat ägande överlag 

omsätter sina styrelseledamöter mindre, men vid en skandal så förstärks denna relation och 

ledamöterna skyddas i stor utsträckning jämfört med bolag med spritt ägande. Kombinationen av 

minoritetsägare och koncentrerat ägande indikerar på att styrelseledamöter avgår från smittade 

uppdrag, det vill säga uppdrag som innehas utanför skandalstyrelsen. Detta sker dock på längre sikt 

och inte inom de närmsta fyra åren. 

 

Utöver ägande så accepterades även en hypotes som rör verkställande direktör. Denna fjärde och 

sista hypotesen som accepteras innebär att positionen VD är negativt relaterat till omsättning vid 

en företagsskandal. Relationen existerar oberoende av en skandal men när skandal inträffar så 

förstärks denna. Det innebär att om en associerad styrelseledamot innehar positionen VD i något 
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börsnoterat företag vid skandalens inträffande så skyddas han eller hon i stor utsträckning jämfört 

med de ledamöter som inte innehar denna position 

 

Två faktorer som visade sig ha en signifikant relation till styrelseledamotsomsättning vid en 

företagsskandal var företag som kontrollägare och styrelseledamotens ålder. Hypotesen om företag 

som kontrollägare förutsåg en positiv relation till omsättning. Denna relation är dock negativ och 

visar på att ett företag som kontrollerar ett annat företag omsätter styrelseledamöter i lägre grad än 

andra ägaridentiteter i skandalbolaget vid en företagsskandal. Även ålder visade sig ha en positiv 

relation till omsättning av skandalassocierade styrelseledamöter, vilket är tvärtemot hypotesens 

prediktion i denna studie. Det innebär att äldre styrelseledamöter lider större risk än yngre att 

omsättas om de deltar i en företagsskandal. 

 

Studiens resultat visar på att en företagsskandal inte ses som en legitimitetsrisk. 

Styrelseledamöterna stigmatiseras alltså inte av skandalen och stöts därför inte heller ut. Detta 

antyder att man inte anses ha misslyckats med sin uppgift att kontrollera bolaget och får då heller 

inte ett sämre rykte på arbetsmarknaden som agentteorin förutspår (Fama, 1980). En 

skandalassocierad styrelseledamot har istället fler uppdrag både i samband med skandalen och i 

framtiden och verkar därmed snarare belönas av arbetsmarknaden (Helland, 2006). De ledamöter 

som anses kunniga och erfarna är också enligt resursberoendeteorin mer eftertraktade och har 

därmed fler uppdrag, vilket en skandal verkar leda till enligt studiens resultat (Pfeffer & Salancik, 

1978). 

 

Något som bidrar till hur skandalassocierade ledamöter påverkas är ägandet. Staten som har ett 

långsiktigt mål med sitt ägande och som i högre grad får stå till svars eftersom det är allmänheten 

som står för risken, väljer alltså därför att avsätta skandalassocierade ledamöter för att visa på en 

tydlig åtgärd. (Shleifer & Vishny, 1994; Suchman, 1995) Koncentrerat ägande visade sig leda till 

att styrelsen inte avgår i samband med en skandal. Detta kan förklaras av att en kontrollägare antas 

bidra med ansvar, legitimitet och en långsiktighet (Jansson, 2013). Eftersom flertalet av ägarna 

sitter i styrelsen, och det även är dessa som utser de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, så 

leder detta till att man istället för att göra sig av med styrelsen så väljer man andra sätt att visa på 

åtgärd och legitimitet gentemot omgivningen. Detta åstadkoms genom att till exempel ändra 

rutiner, tillsätta en utredningsgrupp eller inbjuda till statlig övervakning (Suchman, 1995). Det 

koncentrerade ägandet bidrar alltså till att skydda ledamöter som associeras med skandal. Men 

dessa mindre handlingar som främst är till för att visa på åtgärd för utomstående fungerar inte lika 
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väl när det finns en minoritetsägare i företaget. Minoritetsägaren, som har rätt att uppmärksamma 

felaktigheter och visa på missnöje, kan ifrågasätta ledamöter som varit med om en skandal. Deras 

begränsade ställning gör att de inte direkt kan få dessa ledamöter avsatta. De bidrar ändå till att 

neutralisera skyddet för dessa på kort sikt och efter en längre tid pressa ägarna till förändring. 

 

Ägandet är dock inte det enda som bestämmer om man omsätts som skandalassocierad ledamot. 

Forskning har tidigare fokuserat på VD:s roll i samband med negativa händelser och kommit fram 

till att dessa individer är de som främst anses vara ansvariga. Detta på grund av att de är företagets 

ansikte utåt och är en välkänd individ som lätt blir utpekad som syndabock vid en negativ händelse. 

När en VD avgår bidrar det till att styrelsens medlemmar inte stigmatiseras utan bolaget anses ha 

rättfärdigat det hela genom att stigmatisera och avskeda VD. (Arthaud-Day et al, 2006; Pozner, 

2008; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008) Dock motsägs eftersom denna studie visar att 

om man har positionen VD som skandalassocierad styrelseledamot leder det inte till att man får 

avgå. Dessa skonas i högre grad och har dessutom fler uppdrag, vilket kan förklaras av 

resursberoendeteorin som menar på att dessa individer är värdefulla eftersom de är kompetenta och 

har ett högt humankapital (Lynall, Golden & Hillman, 2003; Pfeffer & Salancik, 1978). Att 

värdefulla och kompetenta ledamöter får stanna i högre grad efter en negativ händelse har även 

tidigare forskning visat på (Marcel & Cowen, 2014). Det ska dock noteras att dessa individer inte 

nödvändigtvis behöver vara VD just i det bolag där skandalen sker. Detta kan innebära att en VD 

får avgå eftersom de utpekas som syndabock, men att det bara är för att visa på åtgärd. Det leder 

nämligen inte till att man sanktioneras i övriga uppdrag och det är därför troligt att endast en individ 

stigmatiseras och avlägsnas för att legitimiteten ska återupprättas. Resultaten för variabeln ålder 

visar på ett liknande sätt att en eller några få individer stigmatiseras och riskerar att omsättas i 

högre grad vid en företagsskandal. Risken att omsättas som äldre ledamot ökar vid en 

företagsskandal och visar på att dessa stigmatiseras och utpekas som syndabockar. Troligtvis 

eftersom de ändå snart ska lämna företaget för pensionering. 

 

Position som VD ger alltså ett skydd för en skandalassocierad styrelseledamot. Det innebär dock 

inget skydd för styrelseledamöter som har positionen SO, eftersom dessa varken får avgå i högre 

eller lägre grad än styrelsens övriga medlemmar vid en företagsskandal. Det finns emellertid en 

signifikant positiv relation till antalet uppdrag för individer som har positionen SO. Denna relation 

är dock starkare då det inte inträffat en företagsskandal men erfarenheten att vara 

styrelseordförande väger ändå tungt vid framtida anställningar. 
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Ur teoretisk synpunkt så är det framförallt institutionell teori, teorin om stigmatisering och 

resursberoendeteorin som kan förklara hur skandalassocierade ledamöter omsätts och varför. 

Agenteorin som utgår från att styrelsen ska straffas eftersom de har misslyckat med att kontrollera 

företaget i händelse av en företagsskandal stämmer inte lika väl som övriga teorier eftersom 

styrelseledamöterna inte avgår från sina uppdrag (Fama, 1980). Främst verkar det handla om att 

tillgodose omgivningen och visa på att man är legitim. Vilket enligt teorin om stigmatisering görs 

genom att utse en enskild individ till syndabock, till exempel en äldre ledamot som resten av 

styrelsen sedan distanserar sig från (Goffman, 1990). Ledamöter som har position VD och SO 

klarar sig bättre än övriga ledamöter och visar därmed att kunniga ledamöter behålls för att dessa 

är bra på att samla in resurser från omgivningen vilket är i enighet med resursberoendeteorin 

(Pfeffer & Salancik, 1978). Staten tvingas omsätta ledamöter för att återfå legitimitet eftersom 

dessa granskas av samhället och måste uppfylla de normer och regler som existerar, i enlighet med 

den institutionella teorin (DiMaggio & Powell, 1983). Kontrollägare i övrigt kan vidta andra 

åtgärder än ledamotsomsättning eftersom dessa bidrar med legitimitet själva (Cowen & Marcel, 

2011; Jansson, 2013). Detta så länge det inte finns en minoritetsägare som kan kritisera 

kontrollägaren och påverka deras beslut. 
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Kapitel 7. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel sammanfattas uppsatsens slutsatser och en diskussion förs med 

utgångspunkt i studiens syfte och jämförs med resultaten från tidigare forskning. Vidare diskuteras 

vilka teoretiska och praktiska implikationer som kan härledas utifrån studiens resultat. 

Avslutningsvis så ges förslag på framtida forskning. 

 
7.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att studera om styrelseledamöter som associeras med en 

företagsskandal omsätts samt förklara varför. Detta undersöktes genom att studera 

styrelseledamöter som förekom på stockholmsbörsen under åren 2001, 2002 och 2003 och se hur 

dessa omsattes både i samband med en företagsskandal samt på längre sikt. Dessa år valdes då det 

förekom ett flertal företagsskandaler under denna tid samtidigt som det var möjligt att studera 

långtidseffekter. Omsättning av styrelseledamöter studerades både i samband med skandalen och 

på längre sikt genom variablerna styrelseledamotsavgång från befintliga uppdrag, som innebär att 

en styrelseledamot antingen tvingas bort eller frivilligt lämnar sitt uppdrag, samt antal uppdrag. En 

skandalassocierad ledamot delades även upp i olika kategorier för att kunna studera om de 

sanktioneras olika beroende på om uppdraget var i skandalbolaget eller i något annat bolag. 

Eftersom tidigare studier som behandlat negativa händelser visade på att styrelseledamöter 

påverkas olika så inkluderades även ett antal styrelseledamotsegenskaper och företagsvariabler för 

att på så sätt undersöka vilka modererande effekter en skandal har. 

 

Utifrån detta valde studien att använda agentteorin, den institutionella teorin, teorin om 

stigmatisering och resursberoendeteorin för att förklara om och varför ledamöter som associeras 

med en skandal omsätts. Agentteorin bidrar med att förklara styrelsens uppgift i företaget som ett 

kontrollorgan vars uppgift är att övervaka ledningens arbete och sammanföra företagets 

verksamhet med ägarnas intressen (Fama, 1980). Den institutionella teorin förklarar samhällets 

uppbyggnad av normer och bidrar med förståelse för varför en företagsskandal leder till negativa 

konsekvenser (DiMaggio & Powell, 1983; Suchman, 1995; Scott, 2001). Resursberoendeteorin kan 

ge en förklaring för varför individer bedöms olika för samma handlingar och fokus ligger på 

individens förmåga att bidra med resurser (Pfeffer & Salancik, 1978). Teorin om stigmatisering 

beskriver hur en enskild individ kan utses till syndabock och på så vis få ta hela skulden för att ett 

företag ska återvinna sin legitimitet (Goffman, 1990). 
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Eftersom ingen tidigare studerat vilken påverkan företagsskandaler har på styrelseledamöter i 

större skala, så har studien utgått från forskningslitteratur som studerat hur styrelseledamöter 

omsätts i samband med en stämning eller en rättning av finansiella rapporter eftersom dessa också 

är negativa händelser. Den tidigare forskning som utförts kring dessa negativa händelser har visat 

olika resultat för om och varför styrelseledamöter omsätts beroende på vilken typ av negativ 

händelse som har studerats. Forskning om rättelse av finansiella rapporter visar enade resultat att 

styrelseledamöter drabbas negativt (Arthaud-Day et al, 2006; Cowen & Marcel, 2011; Srinivasan, 

2005) medan resultaten av forskning om stämningar mot företaget visar blandade resultat eftersom 

styrelseledamöter både sanktioneras och belönas (Agrawal, Jaffe & Karpoff, 1999; Fich & 

Shivdasani, 2007; Helland, 2006). Tidigare studier är också oense om styrelseledamöter avgår 

frivilligt (Boivie, Graffin & Pollock, 2012) eller om de tvingas lämna sina uppdrag i samband med 

en negativ händelse (Marcel & Cowen, 2014). Tidigare studier har också indikerat att VD är den 

som beskylls (Pozner, 2008; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008) samt att ägaren har ett 

ansvar (Jansson, 2013). Gemensamt för tidigare resultat är alltså att ingen säkerställd relation finns 

mellan association med en negativ händelse och styrelseledamotsomsättning. 

 

Resultaten från denna studie visar att styrelseledamöter som associeras med en företagsskandal inte 

omsätts i högre utsträckning än icke skandalassocierade styrelseledamöter. En associerad 

styrelseledamot har istället fler antal uppdrag efter fyra respektive åtta år än de som inte varit med 

om en skandal. Skandalen ses inte som ett misslyckande för styrelsen och anses därför inte heller 

som en negativ erfarenhet. Detta leder till att man inte sanktioneras, vilket även tidigare studier har 

visat (Agrawal, Jaffe & Karpoff, 1999; Helland, 2006). Eftersom studien utgick från att en 

företagsskandal leder till omsättning av styrelseledamöter så förkastades många av hypoteserna 

som antogs ha en relation till att man avgår. Resultaten visar ändå på att ett antal faktorer spelar 

roll för hur man som skandalassocierad styrelseledamot påverkas. Dessa var koncentrerat ägande, 

kombinationen av minoritetsägare och koncentrerat ägande, statligt kontrollägande, kontrollägande 

genom företag, ledamotens ålder och om man som ledamot innehar positionen VD. 

 

Studien finner alltså att företagets styrelse inte omsätts i någon högre grad vid en företagsskandal. 

Anledningen till detta är att en individ stigmatiseras och utses till syndabock vilket skyddar resten 

av styrelsen. Genom att man avlägsnar till exempel VD:n från företaget tar man bort fokus från 

styrelsen och återgår till att anses var legitim av omgivningen (Goffman, 1990; Pozner, 2008; 

Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008). Resultaten visar också att äldre ledamöter omsätts i 

högre grad vid en skandal och en rimlig förklaring till att de väljs ut till syndabock är för att de 
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snart ska pensioneras ändå. De ledamöter som omsätts minst i händelse av en skandal är de 

ledamöter som har positionen VD, vilket förklaras av att dem inte nödvändigtvis behöver vara VD 

där skandalen sker och att dessa generellt anses vara mer kunniga och värdefulla för företaget. De 

klarar sig alltså bättre i händelse av företagsskandal vilket tidigare forskning också indikerat 

(Marcel & Cowen, 2014).  

 

Studien finner även resultat som tyder på att ägandet har en tydlig relation till omsättning av 

skandalassocierade ledamöter. Kontrollägare hjälper till att försäkra omgivningen om att de rätta 

åtgärderna har vidtagits och att det inte kommer ske en likande incident igen. Dessa bidrar med 

legitimitet och gör att bolaget inte behöver använda sig av distansering av ledamöter för att visa på 

förbättring utan kan använda andra former för att reparera sin legitimitet (Cowen & Marcel, 2011; 

Jansson, 2013). Detta kan åstadkommas genom andra omstruktureringsmetoder som att till 

exempel tillsätta en utredningsgrupp, inbjuda till statlig översikt eller införa rutiner som förhindrar 

att en liknande händelse kan ske igen. (Suchman, 1995) Kontrollägarens möjligheter att ta till andra 

åtgärder hindras dock om det finns en minoritetsägare som kan påverka utfallet för hur väl en 

skandalassocierad styrelseledamot skyddas. Existensen av minoritetsägaren neutraliserar skyddet 

för en skandalassocierad styrelseledamot på kort sikt och ser till att individen omsätts på längre 

sikt. Staten som är starkt beroende av samhället och legitimitet tvingas däremot använda sig av 

styrelseledamotsomsättning eftersom de är tvungna att visa på en extra stark åtgärd på grund av 

dess ansvar gentemot samhället.  

 

Sverige karaktäriseras som ett “small world” där företagen är kopplade till varandra genom ett 

mindre antal gemensamma ägare och styrelseledamöter. Detta lilla nätverk bidrar med tillit, 

informationsspridning och ryktesmekanismer som fungerar som en informell kontrollmekanism. 

Detta antas bidra till att normer och värderingar upprätthålls och avvikelser straffas. (Sinani et al, 

2008) Detta nätverk anses vara extra starkt om normer som ärlighet i motsats till opportunism 

genomsyrar nätverket, vilket det gör i Sverige och Skandinavien. Det har gjort att nätverket anses 

fungera som ett komplement till formella kontrollmekanismer när det kommer till att skydda 

investerare. (Stafsudd, 2009) Det “small world” som finns i Sverige ska alltså leda till att 

investerare skyddas, att normer och värderingar upprätthålls och att de som avviker från dessa 

bestraffas genom avgång och distansering. Resultaten i denna studie pekar snarare på det rakt 

motsatta. Det koncentrerade ägandet och de täta kontakterna som finns bidrar till att 

skandalassocierade ledamöter inte utesluts eller tvingas avgå. Det verkar tvärtom röra sig om ett 
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kompisnätverk som väljer att beskylla enskilda individer som till exempel en äldre ledamot för att 

visa på åtgärd. 

 

7.2 Teoretiska implikationer 
För att genomföra denna studie så utformades ett antal hypoteser med hjälp av fyra teorier som 

legat till grund för samtliga hypoteser. Dessa teorier är agentteorin, den institutionella teorin, teorin 

om stigmatisering samt resursberoendeteorin. Agentteorin bidrar med att förklara styrelsens 

uppgift i företaget som ett kontrollorgan vars uppgift är att övervaka ledningens arbete och 

sammanföra företagets verksamhet med ägarnas intressen (Fama, 1980). Den institutionella teorin 

förklarar samhällets uppbyggnad av normer och bidrar med förståelse för varför en företagsskandal 

leder till negativa konsekvenser (DiMaggio & Powell, 1983; Suchman, 1995; Scott, 2001). 

Resursberoendeteorin kan ge en förklaring för varför individer bedöms olika för samma handlingar 

och fokus ligger på individens förmåga att bidra med resurser (Pfeffer & Salancik, 1978). Teorin 

om stigmatisering beskriver hur en enskild individ kan utses till syndabock och på så vis få ta hela 

skulden för att ett företag ska återvinna sin legitimitet (Goffman, 1990). 

 

Av teorierna så är det agentteorin som främst kräver att styrelseledamöter tar sitt ansvar och lämnar 

sina uppdrag efter en företagsskandal. Teorin förklarar väl hur arbetsfördelningen i ett företag bör 

se ut och styrelsens främsta uppgift är att kontrollera ledningens arbete och sammanföra bolagets 

intressen med ägarna. En företagsskandal är ett bevis på att kontrollfunktionen har brustit och 

därför förespråkar agentteorin att samtliga styrelseledamöter bör avskedas. (Fama, 1980) 

Resultaten i denna studie visar att styrelseledamöter inte alls lämnar sina uppdrag efter en 

företagsskandal, utan ger istället indikationer för att antalet uppdrag är högre på både kort och lång 

sikt efter en skandal. Att skandalassocierade styrelseledamöter inte påverkas negativt och har fler 

uppdrag har tidigare forskning visat på (Agrawal, Jaffe & Karpoff, 1999; Helland, 2006) Av de 

fyra teorierna som ingår i denna studie så visar det sig att agentteorin är den teori som sämst 

förklarar hur styrelseledamöter omsätts efter en företagsskandal. En variabel, under agentteorin, 

som visade sig förklara relationen mellan omsättning och skandalassocierad styrelseledamot var 

dock statligt kontrollägande. Enligt agentteorin så bör styrelseledamöterna avgå efter en skandal 

och staten som ägare fullföljer alltså detta uppdrag (Fama, 1980). 

 

Anledningen till att staten avskedar styrelsen kan dock förklaras bättre med hjälp av den 

institutionella teorin. Detta eftersom staten måste följa samhällets normer och vid en 
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företagsskandal så förväntar sig allmänheten en stark signal som visar att åtgärd har skett 

(DiMaggio & Powell, 1983). Staten är även den aktör som är i störst behov av legitimitet eftersom 

allmänheten står för risken (Shleifer & Vishny, 1994). De tvingas därför till distansering som är 

den vanligaste signalen för att markera åtgärd (Suchman, 1995). 

 

Legitimitet är även viktigt för andra aktörer men det kan åstadkommas på olika sätt. Kontrollägare 

antas till exempel bidra med legitimitet, långsiktighet och ansvar (Jansson, 2013). Dessa 

kontrollägare kan därför ta till andra åtgärder och på så sätt visa på förändring mot omgivningen 

för att säkra tillgången av resurser (Cowen & Marcel, 2011; Pfeffer & Salancik, 1978; Suchman, 

1995). Detta visar sig dock bara fungera så länge det inte existerar en minoritetsägare som kan 

uppmärksamma brister och kräva andra åtgärder, som till exempel distansering. En minoritetsägare 

är en intressent som har ett stort intresse i hur bolaget agerar och presterar och bidrar därmed till 

att bolagets styrelse behöver visa extra tydliga åtgärder. Denna relation har ingen tidigare forskning 

studerat, troligtvis eftersom USA karaktäriseras av ett mer spritt ägande (Högfeldt, 2005; La Porta 

et al, 1999). 

 

När ett företag tvingas till att ta till åtgärd som distansering så förklarar teorin om stigmatisering 

denna relation på ett bra sätt. Istället för att omsätta hela styrelsen så pekas en individ ut som 

syndabock som sedan övriga i bolaget distanserar sig ifrån för att återfå legitimitet. Denna individ 

är ofta VD eftersom han eller hon är väl känd av omgivningen och anses vara företagets ansikte 

utåt (Boivie, Graffin & Pollock, 2012; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008). Resultaten 

visar samtidigt att ägarna och styrelsen inte vill distansera sig från de individer som är värdefulla 

och som bidrar med viktiga resurser till företaget. De styrelseledamöter som innehar positionen 

VD i ett börsnoterat företag är en sådan individ som är högt ansedd och där resultaten visar att de 

har fler antal uppdrag än andra skandalassocierade styrelseledamöter. Detta bekräftar alltså vad 

tidigare undersökningar har visat på, nämligen att stigmatisering främst förklarar hur ett bolag 

agerar i samband med en negativ händelse (Pozner, 2008; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 

2008). Men även resursberoendeteorin kan förklara hur en styrelseledamot påverkas av en negativ 

händelse eftersom ledamöter som anses vara kompetenta genom att inneha positionen VD faktiskt 

klarar sig bättre än övriga ledamöter. Detta stämmer också med vad tidigare forskning visat på 

(Marcel & Cowen, 2014). Resursberoendeteorin och teorin om stigmatisering tillsammans kan 

även förklara varför företagen främst verkar agera för syns skull, eftersom de på detta sätt vill 

återgå till att anses vara legitima, genom att distansera sig från det negativa inflytandet. (Cowen & 

Marcel, 2011; Suchman, 1995; Wiesenfeld, Wurthmann & Hambrick, 2008),  



	160 

 

7.3 Praktiska implikationer 
Uppsatsen praktiska tillämpningsområde är ingen självklarhet. Resultaten visar på att det vid en 

företagsskandal krävs åtgärd av företaget för att de ska återupprätta sin legitimitet. Beroende på 

vilken ägare som kontrollerar företaget så blir dessa åtgärder olika i handling och omfattning. Trots 

att lagstiftningen lägger ansvaret på styrelsens ledamöter så har de, tillsammans med ägarna, 

makten att utse en annan syndabock som får bära ansvaret. En slutsats av detta är att huvudansvaret 

tilldelas styrelsen men att det saknas tillräcklig dokumentation och information från bolagen om 

vem som gör vad och vilka som ska hållas ansvariga. Möjligtvis så har detta förbättrats sedan 

införandet av koden för svensk bolagsstyrning och ytterligare forskning behövs för att kunna 

avgöra om och hur ansvaret i samband med en företagsskandal har förändrats sedan kodens 

införande. 

 

Resultaten från studien indikerar att de företag som har ett koncentrerat ägande skyddar sina 

styrelseledamöter bättre. I Sverige så är det koncentrerade ägandet vanligt förekommande och det 

bidrar till att ägarna även deltar i styrelsen och på så sätt kan avgöra vem som ska skuldbeläggas. 

En lösning på detta har införts genom införandet av svensk kod för bolagsstyrning där en 

begränsning finns för antalet beroende ledamöter som kan sitta i styrelsen. En majoritet ska vara 

oberoende till bolaget och dess ledning samt minst två styrelseledamöter ska vara oberoende till 

bolagets ägare. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015) Resultaten från denna studie indikerar 

på att denna gräns på minst två oberoende ledamöter till ägarna möjligen behöver utökas. Men 

frågan är dock om det bidrar till att styrelseledamöterna tar sitt ansvar eller om det tvärtom blir 

sämre om inte ägarna till företaget kan delta i företagets bestämmande organ. Resultat från tidigare 

svensk forskning visar att det är ägarna som skuldbeläggs vid en företagsskandal (Jansson, 2013). 

Det kanske även är problemet vid en företagsskandal att ägarna skuldbeläggs, trots att styrelsen bär 

huvudansvaret. Resultaten från denna studie visar även att det är äldre ledamöter som utses till 

syndabockar och de övriga styrelseledamöterna går fria eftersom de distanserar sig från det som 

uppfattas som negativt. 

 

Lösningen på problematiken kring vem som ska bära ansvaret kan komma genom koden där ansvar 

bör förtydligas. En utvärdering bör även genomföras om vad som bäst bidrar till ansvarstagande 

företagande i Sverige: oberoende ledamöter i styrelsen där företagets ägare inte deltar eller starka 
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koncentrerade ägar- och styrelsenätverk som bidrar med skydd för styrelsens ledamöter och som 

stigmatiserar verkställande direktörer och ledamöter i pensionsålder. 

	

7.4 Framtida forskning 
Åren 2001-2003 valdes som grundår i datainsamlingen. Detta innebar att intressanta faktorer inte 

kunde undersökas eftersom det dels var svårt att hitta data, dels på grund av att faktorerna inte 

existerade vid tidpunkten. Dessa faktorer berör framförallt olika utskott som styrelsens ledamöter 

deltar i. År 2016 så finns det lättillgänglig information om till exempel revisionsutskott och 

ersättningsutskott. Det hade varit intressant att undersöka om exempelvis de ledamöter som sitter 

i ersättningsutskottet påverkas annorlunda efter en företagsskandal som grundar sig i höga 

bonusutbetalningar till ledningen eller om de ledamöter som sitter med i revisionsutskottet 

sanktioneras eller inte efter ett uppmärksammat bokföringsbrott. 

 

Som resultaten i denna studie antyder så skyddas styrelseledamöter från att omsättas i än större 

utsträckning i företag där koncentrerat ägande förekommer. Eftersom Sverige karaktäriseras av 

familj/sfär-ägande så vore det intressant att undersöka om det finns någon signifikant skillnad 

mellan hur oberoende ledamöter till ägarna omsätts jämfört med de beroende. Information om 

dessa förhållanden har växt fram genom den svenska koden för bolagsstyrning och fanns således 

inte tillgänglig för tidsperioden då denna studie utförs (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 

I framtida studier som behandlar ämnet om skandalassocierade ledamöter och företagsskandaler så 

vore det intressant att se hur ovan nämnda variabler spelar in i bestämmandet av omsättning av en 

styrelseledamot. Det vore även intressant att genomföra en liknande studie som denna med 

utgångspunkt i företagsskandaler som inträffat efter kodens införande för att kunna bedöma vilka 

effekter som den svenska koden för bolagsstyrning har haft. 

 

Tidigare forskningsresultat visar på att VD omsätts från företaget i samband med en 

företagsskandal. En möjlig forskningsfråga för framtida uppsatser är att se hur dessa individers 

framtida arbetsmarknad ser ut. Eftersom resultaten i denna uppsats visar på att association med en 

skandal innebär en värdefull erfarenhet så kan vi anta att om en VD omsätts från företaget, eftersom 

han eller hon är ansiktet utåt och genom avsked så återupprättas företagets legitimitet, så är 

erfarenheten som den verkställande direktören har dock intressant för andra företag och möjligtvis 

är det så att VD:n har en karantänstid för att sedan få fler, mer ansedda, uppdrag än tidigare. Ett 

ytterligare ämne som, enligt forskarnas vetskap, behöver studeras mer ingående är faktorer som 
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påverkar en företagsskandals omfattning. Vad bidrar till exempel till att ett snedsteg i bolagsvärlden 

blommar ut i en skandal och vilka faktorer mildrar dessa snedsteg och gör de ointressanta för 

medias skriverier? 
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Appendix 
Appendix 1: Korrelationsanalys – Styrelseledamotsavgång 
	

	
	

	

	

Variabler Medel Std.Avv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Avgång 0,36 0,479
2. Skandal 0,03 0,170 0,012
3. Skandal/Smi7ad 0,08 0,264 -0,014 0,616**
4. Smittad 0,05 0,209 -0,027** -0,027** 0,768**
5. ROA -32,87 1047 -0,020** 0,005 0,009 0,007
6. Antal	anställda 5709 19217 -0,038** 0,242** 0,281** 0,159** 0,011
7. Antal	ledamöter 6,70 1,574 -0,018* 0,100** 0,205** 0,180** 0,018* 0,296**
8. Koncentrerat	ägande 0,71 0,456 -0,100** 0,025** 0,051** 0,045** 0,036** 0,117** 0,021**
9. Institutionell	kontrollägare 0,02 0,153 0,021** 0,096** 0,038** -0,031** -0,001 -0,031** -0,004 0,101**
10. Familj/Sfär	kontrollägare 0,54 0,499 -0,115** 0,013 0,059** 0,066** 0,029** 0,117** -0,019** 0,696**
11. Företag	kontrollägare 0,15 0,358 0,018** -0,030** -0,021** -0,002 0,006 0,002 0,067** 0,273**
12. Statligt	kontrollägande 0,01 0,096 0,017* 0,033** 0,029** 0,009 0,003 0,097** 0,035** 0,063**
13. Utländskt	kontrollägande 0,03 0,163 0,012 -0,029** -0,034** -0,019** 0,005 -0,042** -0,027** 0,109**
14. Tillgångar 38388409 171686593 -0,021** 0,039** 0,154** 0,162** 0,007 0,168** 0,494** -0,061**
15. VD	avgång	Ftg 0,36 0,480 0,243** 0,035** 0,002 -0,025** -0,029** -0,037** 0,036** -0,104**
16. SO	avgång	Ftg 0,32 0,466 0,309** 0,017* 0,010 -0,001 -0,032** -0,029** 0,017* -0,070**
17. Position	VD 0,17 0,375 -0,035** 0,001 0,019** 0,025** 0,009 0,018** -0,019** 0,031**
18. Position	SO 0,27 0,442 -0,042** 0,029** 0,154** 0,169** 0,005 0,048** -0,009 -0,009
19. Skuldsättningsgrad 2,25 7,147 -0,015* 0,039** 0,065** 0,050** 0,008 0,057** 0,259** 0,000
20. Styrelsens	SocKapital 248299 660316 -0,005 0,257** 0,381** 0,273** 0,012 0,472** 0,460** 0,022**
21. Ledamotens	SocKapital 29894 101127 -0,008 0,198** 0,482** 0,447** 0,009 0,360** 0,301** 0,026**
22. Ålder 53,79 8,536 0,029** 0,020** 0,065** 0,067** 0,009 0,078** 0,113** 0,039**
23. Minoritet	&	Kontrollägare 0,22 0,417 -0,013 0,136** 0,106** 0,022** 0,008 0,020** -0,038** 0,347**

**	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).
*	Correlation	is	significant	at	the	0.05	level	(2-tailed).
N=19603

Variabler Medel Std.Avv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Avgång 0,43 0,496
2. Skandal 0,03 0,177 0,010
3. Skandal/Smi7ad 0,08 0,273 -0,012 0,616**
4. Smittad 0,05 0,216 -0,022* -0,030** 0,765**
5. ROA -41,58 1276 -0,015 0,006 0,010 0,008
6. Antal	anställda 6209 20202 -0,011 0,242** 0,282** 0,159** 0,011
7. Antal	ledamöter 6,74 1,598 0,006 0,100** 0,211** 0,188** 0,018* 0,298**
8. Koncentrerat	ägande 0,71 0,453 -0,076** 0,034** 0,059** 0,048** 0,041** 0,120** 0,020*
9. Institutionell	kontrollägare 0,02 0,147 0,015 0,113** 0,048** -0,032** 0,001 -0,029** -0,007 0,096**
10. Familj/Sfär	kontrollägare 0,55 0,498 -0,091** 0,015 0,062** 0,067** 0,033** 0,116** -0,018* 0,702**
11. Företag	kontrollägare 0,15 0,354 0,011 -0,028** -0,017 0,001 0,006 0,006 0,068** 0,263**
12. Statligt	kontrollägande 0,01 0,101 0,026** 0,032** 0,028** 0,008 0,004 0,096** 0,036** 0,065**
13. Utländskt	kontrollägande 0,03 0,164 0,024** -0,031** -0,035** -0,019* 0,005 -0,045** -0,034** 0,107**
14. Tillgångar 41771875 179872312 -0,010 0,025** 0,144** 0,162** 0,008 0,164** 0,510** -0,062**
15. VD	avgång	Ftg 0,44 0,496 0,369** 0,041** 0,023** -0,004 -0,026** 0,011 0,079** -0,093**
16. SO	avgång	Ftg 0,41 0,492 0,431** 0,005 0,017 0,017 -0,027** -0,028** 0,035** -0,055**
17. Position	VD 0,17 0,378 -0,038** 0,000 0,016 0,022* 0,010 0,017* -0,020* 0,030**
18. Position	SO 0,27 0,443 -0,028** 0,029** 0,157** 0,173** 0,006 0,050** -0,005 -0,009
19. Skuldsättningsgrad 2,26 7,286 -0,013 0,023** 0,056** 0,051** 0,010 0,058** 0,279** 0,003
20. Styrelsens	SocKapital 266824 688461 0,008 0,256** 0,381** 0,274** 0,013 0,471** 0,469** 0,025**
21. Ledamotens	SocKapital 31955 104566 -0,002 0,198** 0,482** 0,446** 0,010 0,362** 0,308** 0,029**
22. Ålder 53,95 8,486 0,055** 0,016 0,064** 0,069** 0,009 0,075** 0,110** 0,031**
23. Minoritet	&	Kontrollägare 0,23 0,418 -0,001 0,147** 0,117** 0,025** 0,009 0,021* -0,035** 0,343**

*	Correlation	is	significant	at	the	0.05	level	(2-tailed).
**	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).
N=13186
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9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. -0,112**
11. -0,040** -0,298**
12. -0,015* -0,105** -0,041**
13. -0,026** -0,118** 0,034** -0,016*
14. -0,032** -0,01 -0,059** 0,047** -0,034**
15. 0,006 -0,107** -0,014 -0,036** 0,065** 0,009
16. 0,046** -0,101** 0,018* 0,020** 0,009 0,031** 0,280**
17. -0,014 0,045** -0,004 -0,006 -0,023** 0,008 -0,029** -0,019**
18. -0,019** 0,002 -0,015* 0,008 -0,004 0,029** -0,005 -0,006 -0,152**
19. -0,006 0,006 -0,011 -0,004 0,014 0,505** 0,006 0,017* -0,011 0,006
20. -0,049** 0,070** -0,043** 0,103** -0,047** 0,448** 0,011 0,048** 0,017* 0,067** 0,194**
21. -0,037** 0,059** -0,033** 0,083** -0,035** 0,280** 0,006 0,031** 0,009 0,171** 0,119** 0,739**
22. -0,032** 0,052** 0,002 -0,007 0,003 0,051** -0,001 -0,047** -0,238** 0,219** 0,022** 0,107** 0,104**
23. 0,146** 0,137** 0,170** 0,094** 0,022** -0,080** 0,017* -0,031** -0,008 0,010 -0,041** -0,004 0,003 -0,038**

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. -0,111**
11. -0,042** -0,287**
12. -0,015 -0,113** -0,042**
13. -0,025** -0,120** 0,018* -0,017*
14. -0,032** -0,012 -0,059** 0,046** -0,036**
15. -0,007 -0,100** -0,025** -0,004 0,064** 0,061**
16. 0,035** -0,082** 0,021* 0,031** 0,022* 0,057** 0,434**
17. -0,010 0,043** -0,004 -0,007 -0,023** 0,007 -0,023** -0,010
18. -0,021* 0,000 -0,013 0,008 -0,005 0,030** 0,011 -0,003 -0,158**
19. -0,001 0,015 -0,022* -0,004 0,004 0,511** 0,017 0,007 -0,013 0,006
20. -0,049** 0,069** -0,040** 0,102** -0,050** 0,441** 0,038** 0,044** 0,015 0,069** 0,190**
21. -0,038** 0,060** -0,031** 0,083** -0,037** 0,274** 0,022* 0,026** 0,009 0,173** 0,114** 0,742**
22. -0,040** 0,050** 0,000 -0,010 -0,005 0,049** 0,017 -0,010 -0,246** 0,220** 0,023** 0,106** 0,101**
23. 0,147** 0,131** 0,173** 0,097** 0,029** -0,083** 0,013 0,008 -0,006 0,010 -0,041** -0,002 0,005 -0,044**

Korrelationsanalys	-	Styrelseledamotsavgång	Lång	sikt

Korrelationsanalys	-	Styreleledamotsavgång	Kort	sikt



	171 

Appendix 2: Korrelationsanalys – Antal uppdrag 
	

	
	

	

	

	

	

Variabler Medel Std.Avv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Antal	uppdrag 1,55 1,502
2. Skandal 0,03 0,170 0,067**
3. Skandal/Smi:ad 0,07 0,262 0,291** 0,620**
4. Smittad 0,04 0,206 0,313** -0,027** 0,764**
5. ROA -44,284 1302 0,004 0,006 0,009 0,007
6. Antal	anställda 5547 18923 0,177** 0,238** 0,279** 0,160** 0,011
7. Antal	ledamöter 6,69 1,580 0,136** 0,099** 0,202** 0,177** 0,018** 0,292**
8. Koncentrerat	ägande 0,70 0,456 0,038** 0,022** 0,049** 0,045** 0,040** 0,115** 0,020**
9. Institutionell	kontrollägare 0,02 0,155 -0,047** 0,094** 0,037** -0,031** 0,001 -0,031** -0,008 0,103**
10. Familj/Sfär	kontrollägare 0,53 0,499 0,071** 0,013* 0,059** 0,067** 0,032** 0,117** -0,018** 0,690**
11. Företag	kontrollägare 0,15 0,361 -0,025** -0,033** -0,023** -0,004 0,007 0 0,068** 0,276**
12. Statligt	kontrollägande 0,01 0,098 0,006 0,030** 0,027** 0,01 0,004 0,093** 0,031** 0,064**
13. Utländskt	kontrollägande 0,03 0,165 -0,032** -0,030** -0,034** -0,019** 0,005 -0,042** -0,031** 0,110**
14. Tillgångar 37316072 169056549 0,090** 0,041** 0,154** 0,162** 0,008 0,169** 0,486** -0,060**
15. VD	avgång	Ftg 0,28 0,448 -0,126** 0,030** 0,005 -0,018** -0,014* -0,026** 0,033** -0,085**
16. SO	avgång	Ftg 0,25 0,431 -0,172** 0,014* 0,011 0,002 -0,016** -0,020** 0,017** -0,057**
17. Position	VD 0,17 0,374 0,060** 0,001 0,018** 0,024** 0,011 0,019** -0,018** 0,030**
18. Position	SO 0,27 0,442 0,375** 0,027** 0,151** 0,167** 0,006 0,047** -0,012 -0,01
19. Skuldsättningsgrad 2,25 7,146 0,027** 0,042** 0,065** 0,048** 0,010 0,056** 0,250** -0,004
20. Styrelsens	SocKapital 241971 650750 0,200** 0,254** 0,378** 0,274** 0,013* 0,473** 0,455** 0,023**
21. Ledamotens	SocKapital 29141 99653 0,341** 0,196** 0,479** 0,447** 0,010 0,361** 0,298** 0,026**
22. Ålder 53,76 8,545 -0,065** 0,020** 0,065** 0,068** 0,009 0,078** 0,114** 0,038**
23. Minoritet	&	Kontrollägare 0,22 0,417 0,002 0,129** 0,101** 0,021** 0,010 0,019** -0,034** 0,348**

**	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).
*	Correlation	is	significant	at	the	0.05	level	(2-tailed).
N=25333

Variabler Medel Std.Avv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Antal	uppdrag 1,42 1,511
2. Skandal 0,03 0,178 0,060**
3. Skandal/Smi:ad 0,08 0,271 0,281** 0,622**
4. Smittad 0,05 0,214 0,306** -0,029** 0,760**
5. ROA -41,92 1259 -0,004 0,006 0,009 0,007
6. Antal	anställda 6061,84 19946 0,155** 0,237** 0,280** 0,160** 0,011
7. Antal	ledamöter 6,73 1,614 0,111** 0,101** 0,208** 0,183** 0,019* 0,294**
8. Koncentrerat	ägande 0,71 0,453 0,029** 0,030** 0,055** 0,047** 0,040** 0,119** 0,020*
9. Institutionell	kontrollägare 0,02 0,146 -0,037** 0,109** 0,047** -0,031** 0,001 -0,029** -0,007 0,095**
10. Familj/Sfär	kontrollägare 0,55 0,498 0,051** 0,016 0,062** 0,067** 0,032** 0,116** -0,021* 0,697**
11. Företag	kontrollägare 0,15 0,357 -0,016 -0,032** -0,021* -0,001 0,007 0,004 0,071** 0,267**
12. Statligt	kontrollägande 0,01 0,104 0,012 0,028** 0,026** 0,009 0,004 0,091** 0,034** 0,067**
13. Utländskt	kontrollägande 0,03 0,178 -0,043** -0,031** -0,036** -0,020* 0,004 -0,045** -0,039** 0,109**
14. Tillgångar 40766736 177522764 0,080** 0,024** 0,144** 0,162** 0,008 0,165** 0,500** -0,061**
15. VD	avgång	Ftg 0,37 0,484 -0,211** 0,028** 0,028** 0,013 0,016 0,032** 0,092** -0,080**
16. SO	avgång	Ftg 0,37 0,484 -0,267** 0,002 0,022* 0,026** 0,016 -0,013 0,049** -0,040**
17. Position	VD 0,17 0,377 0,075** 0,000 0,015 0,021* 0,010 0,017* -0,021* 0,029**
18. Position	SO 0,27 0,443 0,324** 0,027** 0,153** 0,171** 0,005 0,049** -0,008 -0,010
19. Skuldsättningsgrad 2,28 7,347 0,034** 0,023** 0,054** 0,049** 0,010 0,056** 0,263** -0,003
20. Styrelsens	SocKapital 261359 680268 0,175** 0,249** 0,377** 0,275** 0,013 0,472** 0,464** 0,025**
21. Ledamotens	SocKapital 31283 103285 0,316** 0,194** 0,477** 0,446** 0,010 0,363** 0,304** 0,029**
22. Ålder 53,91 8,495 0,022** 0,016 0,064** 0,069** 0,009 0,076** 0,115** 0,029**
23. Minoritet	&	Kontrollägare 0,23 0,418 0,000 0,139** 0,111** 0,024** 0,010 0,021* -0,029** 0,344**

**	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).
*	Correlation	is	significant	at	the	0.05	level	(2-tailed).
N=13555
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9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. -0,110**
11. -0,039** -0,301**
12. -0,016* -0,106** -0,042**
13. -0,027** -0,115** 0,027** -0,017**
14. -0,032** -0,009 -0,059** 0,044** -0,034**
15. 0,003 -0,082** -0,016** -0,032** 0,051** 0,012
16. 0,036** -0,078** 0,01 0,014* 0,005 0,030** 0,354**
17. -0,014* 0,044** -0,005 -0,005 -0,026** 0,009 -0,023** -0,014*
18. -0,019** 0,002 -0,015* 0,006 -0,005 0,029** -0,004 -0,005 -0,149**
19. -0,007 0,005 -0,014* -0,005 0,018** 0,498** 0,005 0,014* -0,012 0,006
20. -0,049** 0,071** -0,044** 0,099** -0,048** 0,449** 0,016* 0,046** 0,017** 0,066** 0,191**
21. -0,037** 0,060** -0,034** 0,080** -0,035** 0,281** 0,009 0,030** 0,009 0,169** 0,117** 0,739**
22. -0,031** 0,049** 0,004 -0,004 0 0,052** 0,001 -0,037** -0,238** 0,218** 0,021** 0,107** 0,104**
23. 0,140** 0,131** 0,176** 0,095** 0,024** -0,078** 0,014* -0,027** -0,009 0,008 -0,043** -0,003 0,003 -0,036**

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. -0,110**
11. -0,035** -0,291**
12. -0,016 -0,116** -0,044**
13. -0,026** -0,119** 0,012 -0,018*
14. -0,031** -0,011 -0,059** 0,043** -0,037**
15. -0,021* -0,079** -0,019* 0,002 0,034** 0,071**
16. 0,011 -0,059** 0,018* 0,024** 0,027** 0,070** 0,550**
17. -0,009 0,044** -0,006 -0,007 -0,026** 0,008 -0,009 0,000
18. -0,020* 0,000 -0,013 0,005 -0,006 0,029** 0,010 0,000 -0,156**
19. -0,002 0,013 -0,027** -0,007 0,011 0,499** 0,016 0,006 -0,014 0,007
20. -0,049** 0,070** -0,040** 0,099** -0,051** 0,442** 0,059** 0,064** 0,015 0,068** 0,185**
21. -0,037** 0,060** -0,031** 0,081** -0,038** 0,275** 0,039** 0,042** 0,009 0,172** 0,111** 0,743**
22. -0,039** 0,049** 0,002 -0,006 -0,009 0,049** 0,027** 0,001 -0,247** 0,219** 0,021* 0,107** 0,102**
23. 0,142** 0,124** 0,178** 0,095** 0,033** -0,081** 0,010 0,013 -0,005 0,009 -0,043** 0,000 0,005 -0,043**
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Appendix 3: Korrelationsanalys – Styrelseledamotsavgång Kontrollvariabler 

	
	

	

	

	

	 	

Variabler Medel Std.Avv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Avgång 0,36 0,479
2. Skandal 0,03 0,170 0,012
3. Skandal/Smi7ad 0,08 0,264 -0,014 0,616**
4. Smittad 0,05 0,209 -0,027** -0,027** 0,768**
5. Ägarförändring 0,20 0,404 0,101** -0,055** -0,067** -0,040**
6. Kön 0,08 0,271 -0,045** 0,007 -0,007 -0,015* -0,011
7. Angloamerikan 0,03 0,162 0,008 0,082** 0,024** -0,036** -0,006 0,047**
8. År2001 0,34 0,473 0,017* -0,029** -0,054** -0,046** 0,036** -0,069** 0,002
9. År2002 0,34 0,473 0,012 0,022** 0,030** 0,021** -0,079** -0,034** -0,016* -0,509**
10. År2003 0,33 0,468 -0,030** 0,007 0,024** 0,026** 0,043** 0,104** 0,014 -0,496**
11. ListaA 0,23 0,422 -0,031** 0,169** 0,307** 0,253** -0,091** 0,074** 0,023** 0,004
12. ListaO 0,67 0,470 -0,004 -0,148** -0,248** -0,196** 0,056** -0,040** 0,002 -0,008
13. ListaSBI 0,10 0,298 0,049** -0,007 -0,043** -0,049** 0,040** -0,041** -0,036** 0,007
14. Finans 0,17 0,377 -0,033** -0,056** 0,022** 0,073** 0,004 0,044** -0,007 -0,009
15. Hälsovård 0,10 0,303 0,010 -0,059** -0,076** -0,048** 0,005 0,017* 0,054** 0
16. Industri 0,25 0,434 -0,066** 0,186** 0,155** 0,048** -0,080** -0,014 -0,003 -0,002
17. IT 0,18 0,387 0,047** -0,044** -0,094** -0,084** 0,104** -0,030** -0,048** 0,026**
18. Konsumentvaror 0,08 0,276 -0,016* -0,053** -0,055** -0,027** -0,026** 0,024** -0,003 -0,012
19. Media	och	Underhållning 0,02 0,151 0,022** -0,027** -0,035** -0,022** 0 0,019** 0,008 0,011
20. Råvaror 0,08 0,273 0,007 -0,052** 0,023** 0,071** -0,012 -0,037** -0,008 -0,036**
21. Telekom 0,07 0,250 0,070** 0,025** -0,011 -0,035** 0,013 -0,029** 0,032** 0,028**
22. Tjänster 0,04 0,188 0,011 0,01 0,002 -0,006 -0,008 0,019** 0,001 -0,005

**	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).
*	Correlation	is	significant	at	the	0.05	level	(2-tailed).
N=19603

Variabler Medel Std.Avv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Avgång 0,43 0,496
2. Skandal 0,03 0,177 0,010
3. Skandal/Smi7ad 0,08 0,273 -0,012 0,616**
4. Smittad 0,05 0,216 -0,022* -0,030** 0,765**
5. Ägarförändring 0,19 0,395 0,076** -0,065** -0,075** -0,043**
6. Kön 0,08 0,272 -0,035** 0,006 -0,011 -0,019* -0,011
7. Angloamerikan 0,03 0,159 -0,001 0,084** 0,025** -0,037** -0,012 0,048**
8. År2001 0,34 0,474 0,013 -0,028** -0,056** -0,049** 0,051** -0,070** -0,005
9. År2002 0,34 0,473 0,017 0,018* 0,029** 0,022* -0,082** -0,034** -0,016 -0,514**
10. År2003 0,32 0,467 -0,030** 0,01 0,028** 0,027** 0,032** 0,105** 0,022* -0,494**
11. ListaA 0,24 0,429 -0,007 0,166** 0,311** 0,260** -0,100** 0,075** 0,019* 0,004
12. ListaO 0,67 0,471 -0,001 -0,150** -0,259** -0,207** 0,066** -0,044** 0,001 -0,013
13. ListaSBI 0,09 0,285 0,014 -0,001 -0,039** -0,049** 0,041** -0,041** -0,031** 0,015
14. Finans 0,17 0,378 -0,055** -0,071** 0,015 0,076** -0,001 0,043** -0,014 -0,007
15. Hälsovård 0,10 0,305 0,017 -0,062** -0,079** -0,050** 0,01 0,01 0,046** 0,003
16. Industri 0,26 0,436 -0,047** 0,200** 0,162** 0,044** -0,093** -0,012 0,006 -0,001
17. IT 0,18 0,382 0,045** -0,043** -0,095** -0,085** 0,118** -0,030** -0,049** 0,026**
18. Konsumentvaror 0,09 0,280 0,001 -0,056** -0,058** -0,028** -0,027** 0,022* -0,002 -0,012
19. Media	och	Underhållning 0,02 0,138 0,003 -0,026** -0,034** -0,022* 0,005 0,019* 0,019* 0,011
20. Råvaror 0,08 0,272 0,006 -0,054** 0,026** 0,076** -0,012 -0,034** -0,017 -0,040**
21. Telekom 0,07 0,249 0,050** 0,029** -0,009 -0,035** 0,017 -0,026** 0,037** 0,023**
22. Tjänster 0,04 0,192 0,019* 0,011 0,002 -0,007 -0,007 0,021* 0,005 -0,004

**	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).
*	Correlation	is	significant	at	the	0.05	level	(2-tailed).
N=13186
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9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. -0,494**
11. -0,003 -0,001
12. 0,009 -0,002 -0,782**
13. -0,01 0,003 -0,182** -0,471**
14. -0,001 0,01 0,090** -0,043** -0,060**
15. -0,014* 0,014* -0,087** 0,017* 0,097** -0,154**
16. -0,017* 0,019** 0,162** -0,119** -0,042** -0,263** -0,196**
17. -0,008 -0,018* -0,209** 0,156** 0,050** -0,216** -0,160** -0,275**
18. -0,013 0,025** 0,009 0,036** -0,069** -0,137** -0,102** -0,174** -0,143**
19. 0,002 -0,013 -0,024** 0,046** -0,039** -0,070** -0,052** -0,089** -0,073** -0,046**
20. 0,076** -0,040** 0,053** -0,080** 0,051** -0,135** -0,100** -0,172** -0,141** -0,089** -0,046**
21. -0,011 -0,016* -0,043** 0,015* 0,037** -0,122** -0,090** -0,155** -0,127** -0,081** -0,041** -0,080**
22. 0,002 0,003 0,004 0,018* -0,034** -0,089** -0,066** -0,113** -0,093** -0,059** -0,030** -0,058** -0,052**

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. -0,493**
11. -0,009 0,005
12. 0,009 0,004 -0,803**
13. -0,002 -0,013 -0,177** -0,444**
14. -0,004 0,011 0,093** -0,052** -0,054**
15. -0,006 0,003 -0,102** 0,031** 0,101** -0,156**
16. -0,019* 0,020* 0,180** -0,132** -0,052** -0,268** -0,199**
17. -0,011 -0,015 -0,226** 0,179** 0,045** -0,212** -0,158** -0,272**
18. -0,012 0,024** 0 0,044** -0,072** -0,140** -0,104** -0,180** -0,142**
19. 0,003 -0,014 -0,036** 0,050** -0,028** -0,064** -0,048** -0,082** -0,065** -0,043**
20. 0,076** -0,037** 0,067** -0,095** 0,057** -0,135** -0,101** -0,173** -0,137** -0,091** -0,042**
21. -0,009 -0,014 -0,035** 0,009 0,038** -0,122** -0,091** -0,157** -0,124** -0,082** -0,038** -0,079**
22. 0,001 0,003 -0,005 0,022* -0,029** -0,091** -0,068** -0,117** -0,093** -0,061** -0,028** -0,059** -0,053**
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Appendix 4: Korrelationsanalys – Antal uppdrag Kontrollvariabler 
	

	

Variabler Medel Std.Avv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Antal	uppdrag 1,55 1,502
2. Skandal 0,03 0,170 0,067**
3. Skandal/Smi:ad 0,07 0,262 0,291** 0,620**
4. Smittad 0,04 0,206 0,313** -0,027** 0,764**
5. ROA -44,284 1302 0,004 0,006 0,009 0,007
6. Antal	anställda 5547 18923 0,177** 0,238** 0,279** 0,160** 0,011
7. Antal	ledamöter 6,69 1,580 0,136** 0,099** 0,202** 0,177** 0,018** 0,292**
8. Koncentrerat	ägande 0,70 0,456 0,038** 0,022** 0,049** 0,045** 0,040** 0,115** 0,020**
9. Institutionell	kontrollägare 0,02 0,155 -0,047** 0,094** 0,037** -0,031** 0,001 -0,031** -0,008 0,103**
10. Familj/Sfär	kontrollägare 0,53 0,499 0,071** 0,013* 0,059** 0,067** 0,032** 0,117** -0,018** 0,690**
11. Företag	kontrollägare 0,15 0,361 -0,025** -0,033** -0,023** -0,004 0,007 0 0,068** 0,276**
12. Statligt	kontrollägande 0,01 0,098 0,006 0,030** 0,027** 0,01 0,004 0,093** 0,031** 0,064**
13. Utländskt	kontrollägande 0,03 0,165 -0,032** -0,030** -0,034** -0,019** 0,005 -0,042** -0,031** 0,110**
14. Tillgångar 37316072 169056549 0,090** 0,041** 0,154** 0,162** 0,008 0,169** 0,486** -0,060**
15. VD	avgång	Ftg 0,28 0,448 -0,126** 0,030** 0,005 -0,018** -0,014* -0,026** 0,033** -0,085**
16. SO	avgång	Ftg 0,25 0,431 -0,172** 0,014* 0,011 0,002 -0,016** -0,020** 0,017** -0,057**
17. Position	VD 0,17 0,374 0,060** 0,001 0,018** 0,024** 0,011 0,019** -0,018** 0,030**
18. Position	SO 0,27 0,442 0,375** 0,027** 0,151** 0,167** 0,006 0,047** -0,012 -0,01
19. Skuldsättningsgrad 2,25 7,146 0,027** 0,042** 0,065** 0,048** 0,010 0,056** 0,250** -0,004
20. Styrelsens	SocKapital 241971 650750 0,200** 0,254** 0,378** 0,274** 0,013* 0,473** 0,455** 0,023**
21. Ledamotens	SocKapital 29141 99653 0,341** 0,196** 0,479** 0,447** 0,010 0,361** 0,298** 0,026**
22. Ålder 53,76 8,545 -0,065** 0,020** 0,065** 0,068** 0,009 0,078** 0,114** 0,038**
23. Minoritet	&	Kontrollägare 0,22 0,417 0,002 0,129** 0,101** 0,021** 0,010 0,019** -0,034** 0,348**

**	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).
*	Correlation	is	significant	at	the	0.05	level	(2-tailed).
N=25333

Variabler Medel Std.Avv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Antal	uppdrag 1,42 1,511
2. Skandal 0,03 0,178 0,060**
3. Skandal/Smi:ad 0,08 0,271 0,281** 0,622**
4. Smittad 0,05 0,214 0,306** -0,029** 0,760**
5. ROA -41,92 1259 -0,004 0,006 0,009 0,007
6. Antal	anställda 6061,84 19946 0,155** 0,237** 0,280** 0,160** 0,011
7. Antal	ledamöter 6,73 1,614 0,111** 0,101** 0,208** 0,183** 0,019* 0,294**
8. Koncentrerat	ägande 0,71 0,453 0,029** 0,030** 0,055** 0,047** 0,040** 0,119** 0,020*
9. Institutionell	kontrollägare 0,02 0,146 -0,037** 0,109** 0,047** -0,031** 0,001 -0,029** -0,007 0,095**
10. Familj/Sfär	kontrollägare 0,55 0,498 0,051** 0,016 0,062** 0,067** 0,032** 0,116** -0,021* 0,697**
11. Företag	kontrollägare 0,15 0,357 -0,016 -0,032** -0,021* -0,001 0,007 0,004 0,071** 0,267**
12. Statligt	kontrollägande 0,01 0,104 0,012 0,028** 0,026** 0,009 0,004 0,091** 0,034** 0,067**
13. Utländskt	kontrollägande 0,03 0,178 -0,043** -0,031** -0,036** -0,020* 0,004 -0,045** -0,039** 0,109**
14. Tillgångar 40766736 177522764 0,080** 0,024** 0,144** 0,162** 0,008 0,165** 0,500** -0,061**
15. VD	avgång	Ftg 0,37 0,484 -0,211** 0,028** 0,028** 0,013 0,016 0,032** 0,092** -0,080**
16. SO	avgång	Ftg 0,37 0,484 -0,267** 0,002 0,022* 0,026** 0,016 -0,013 0,049** -0,040**
17. Position	VD 0,17 0,377 0,075** 0,000 0,015 0,021* 0,010 0,017* -0,021* 0,029**
18. Position	SO 0,27 0,443 0,324** 0,027** 0,153** 0,171** 0,005 0,049** -0,008 -0,010
19. Skuldsättningsgrad 2,28 7,347 0,034** 0,023** 0,054** 0,049** 0,010 0,056** 0,263** -0,003
20. Styrelsens	SocKapital 261359 680268 0,175** 0,249** 0,377** 0,275** 0,013 0,472** 0,464** 0,025**
21. Ledamotens	SocKapital 31283 103285 0,316** 0,194** 0,477** 0,446** 0,010 0,363** 0,304** 0,029**
22. Ålder 53,91 8,495 0,022** 0,016 0,064** 0,069** 0,009 0,076** 0,115** 0,029**
23. Minoritet	&	Kontrollägare 0,23 0,418 0,000 0,139** 0,111** 0,024** 0,010 0,021* -0,029** 0,344**

**	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).
*	Correlation	is	significant	at	the	0.05	level	(2-tailed).
N=13555
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9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. -0,110**
11. -0,039** -0,301**
12. -0,016* -0,106** -0,042**
13. -0,027** -0,115** 0,027** -0,017**
14. -0,032** -0,009 -0,059** 0,044** -0,034**
15. 0,003 -0,082** -0,016** -0,032** 0,051** 0,012
16. 0,036** -0,078** 0,01 0,014* 0,005 0,030** 0,354**
17. -0,014* 0,044** -0,005 -0,005 -0,026** 0,009 -0,023** -0,014*
18. -0,019** 0,002 -0,015* 0,006 -0,005 0,029** -0,004 -0,005 -0,149**
19. -0,007 0,005 -0,014* -0,005 0,018** 0,498** 0,005 0,014* -0,012 0,006
20. -0,049** 0,071** -0,044** 0,099** -0,048** 0,449** 0,016* 0,046** 0,017** 0,066** 0,191**
21. -0,037** 0,060** -0,034** 0,080** -0,035** 0,281** 0,009 0,030** 0,009 0,169** 0,117** 0,739**
22. -0,031** 0,049** 0,004 -0,004 0 0,052** 0,001 -0,037** -0,238** 0,218** 0,021** 0,107** 0,104**
23. 0,140** 0,131** 0,176** 0,095** 0,024** -0,078** 0,014* -0,027** -0,009 0,008 -0,043** -0,003 0,003 -0,036**

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. -0,110**
11. -0,035** -0,291**
12. -0,016 -0,116** -0,044**
13. -0,026** -0,119** 0,012 -0,018*
14. -0,031** -0,011 -0,059** 0,043** -0,037**
15. -0,021* -0,079** -0,019* 0,002 0,034** 0,071**
16. 0,011 -0,059** 0,018* 0,024** 0,027** 0,070** 0,550**
17. -0,009 0,044** -0,006 -0,007 -0,026** 0,008 -0,009 0,000
18. -0,020* 0,000 -0,013 0,005 -0,006 0,029** 0,010 0,000 -0,156**
19. -0,002 0,013 -0,027** -0,007 0,011 0,499** 0,016 0,006 -0,014 0,007
20. -0,049** 0,070** -0,040** 0,099** -0,051** 0,442** 0,059** 0,064** 0,015 0,068** 0,185**
21. -0,037** 0,060** -0,031** 0,081** -0,038** 0,275** 0,039** 0,042** 0,009 0,172** 0,111** 0,743**
22. -0,039** 0,049** 0,002 -0,006 -0,009 0,049** 0,027** 0,001 -0,247** 0,219** 0,021* 0,107** 0,102**
23. 0,142** 0,124** 0,178** 0,095** 0,033** -0,081** 0,010 0,013 -0,005 0,009 -0,043** 0,000 0,005 -0,043**
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    Datum Sida 
    2015-10-20 1 (1) 

 

Formler för nyckeltalen 
 
 
 
Nettoomsättning per anställd (tkr)  
Nettoomsättning / Antal anställda  
 
Förändrad nettoomsättning (%) 
Årets nettoomsättning - Föregående års nettoomsättning / Föregående års nettoomsättning * 
100 
 
Avkastning eget kapital (%)  
Resultat efter finansnetto / (( 0,78 * Summa obeskattade reserver) + Summa eget kapital) * 
100  
 
Avkastning totalt kapital (%)  
(Resultat efter finansnetto + Summa räntekostnader) / Summa tillgångar * 100  
 
Kassalikviditet (%)  
(Summa omsättningstillgångar - Varulager) / Summa kortfristiga skulder * 100  
 
Soliditet (%)  
((0,78 * Obeskattade reserver) + Summa eget kapital) * 100 / Summa skulder och eget 
kapital  
 
Nettomarginal (%)  
Resultat efter finansnetto / Nettoomsättning * 100  
 
Vinstmarginal (%)  
Resultat före bokslutsdispositioner / Nettoomsättning * 100  
 
Kapitalomsättningshastighet (ggr/år)  
Total omsättning / ((Summa skulder och eget kapital år 1 + Summa skulder och eget kapital 
år 2) / 2) 
 

Appendix 5: Bisnode – Formler för nyckeltalen 
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Appendix 6: Skandalbolagslista 
 

Bolag Märkning Skandaltyp Tidpunkt 

 

Ericsson Association/Smittad Mutor 2000 Höst 

Sas Skandal/Association/Smittad Kartell 2001 Juli 

Confidence Skandal/Association/Smittad Insideraffär 2001 Nov 

Jp Nordiska Skandal/Association/Smittad Insideraffär 2001 Nov 

NCC Skandal/Association/Smittad Kartell 2002 Feb 

Peab Skandal/Association/Smittad Kartell 2002 Feb 

Skanska Skandal/Association/Smittad Kartell 2002 Feb 

ABB Association/Smittad Bonus 2002 Feb 

 

Skandia Skandal/Association/Smittad Bonus 2002 Höst 

Alfa laval Skandal/Association/Smittad Asbest-Skandal 2002 Höst 

Atlas Copco Skandal/Association/Smittad Miljöförstörelse 2003 Feb 

Sandvik Skandal/Association/Smittad Miljöförstörelse 2003 Feb 

Intrum Justitia Skandal/Association/Smittad Bokföringsbrott 2003 Aug 

Gotlandsbolaget  Skandal/Association/Smittad Mutor 2003 Hösten 

Frontyard Skandal/Association/Smittad Insideraffär 2004 Vår 
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Företag År Notering Skandal Orsak
Leo 1983 Ja Företagsledare fick förhandsteckna aktier förmånligt
Fermenta 1986 Ja Bokföringsbedrägerier
Gusum 1988 Ja Bokföringsbedrägeri
Volvo 1998 Ja Avgasutsläpp
Prosolvia 1998 Ja Bokföringsbrott, för höga intäkter,  för låga kostnader. Bluff-fordringar
Ericsson 2000 Ja Mutor
Skanska 2001 Ja Asfaltskartell
NCC 2001 Ja Asfaltskartell
Peab 2001 Ja Asfaltskartell
SAS 2001 Ja Kartell med Maersk
Confidence 2001 Ja Insider
JP Nordiska 2001 Ja Insider
Alfa Laval 2002 Ja Asbest
Skandia 2002 Ja Skyhöga bonusar, renoverade lägenheter på bolagets bekostnad, hyrt ut till chefsbarn
ABB 2002 Ja Höga pensionsutbetalningar till VD
Atlas Copco 2002 Ja Miljöskandal i Ghana
Sandvik 2002 Ja Miljöskandal i Ghana
Intrum Justitia 2003 Ja Bokföring
Gotlandsbolaget 2003 Ja Mutor
FrontYard 2003 Ja Insider
HM 2007 Ja Leverantörers fabrikslokaler dödsfällor. Barnarbete. Djurplågeri
Carnegie 2007 Ja Övervärderade
Ericsson 2008 Ja Barnarbete
ICA 2007 Ja Köttfärsfusk
Boliden 2009 Ja Giftskandal i chile
SEB 2009 Ja Delar ut hög bonus till VD
HQ Bank 2010 Ja
Handelsbanken 2011 Ja Bankchef lånade ut miljoner utan säkerhet
Peab 2011 Ja Mutor
Lundin Mining 2012 Ja Dåliga arbetsförhållanden i gruvor i afrika
Telia 2012 Ja Mutskandal i Uzbekistan/Kazakstan
Uniflex 2012 Ja
Fingerprint 2013 Ja Insiderbrott och falskt bud från samsung.
Sweco 2013 Ja Mutbrott
Stora enso 2013 Ja Dubbel bokföring
Saab 2013 Ja Muanklagelse
Eniro 2014 Ja Bokföringsskandal, intäkter periodiserats felaktigt.
Stora enso 2014 Ja Stora enso: Barnarbete
SCA 2014 Ja flygresor med privatjet, jaktresor
NCC 2014 Ja Byggskandal
Trustbuddy 2015 Ja
Millicom 2015 Ja Mutor i guatemala

Appendix 7: Företagsskandaler – Noterade bolag 
 


