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Bakgrund Svensk bolagsstyrning regleras enligt Koden. Bolagsstyrning är 

ett omdiskuterat ämne som behandlar aspekter som bland annat 

anger hur många oberoende styrelseledamöter som ska finnas i ett 

företag eller exempelvis att svenska företag ska sträva efter en 

jämn könsfördelning i styrelsen. Det finns flera exempel på länder 

som infört lagstadgad könskvotering och detta har även varit uppe 

för diskussion i Sverige. Huruvida olika styrelsesammansätt-

ningar faktiskt påverkar ett företags finansiella prestation är väl 

studerat ur ett internationellt perspektiv, däremot är den befintliga 

forskningen av den svenska marknaden något begränsad. 

Syfte Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett sam-

band mellan bolagsstyrningen och finansiell prestation hos före-

tag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagsstyrning defi-

nieras utifrån styrelsens sammansättning och den finansiella pre-

stationen utifrån ett värderingsmått och ett redovisningsmått.  

Slutsats Samtliga av studiens hypoteser förkastas, däremot konstateras ett 

positivt signifikant samband mellan styrelsestorlek och Tobin’s 

Q. Mellan variablerna andel oberoende, andel kvinnor och ge-

nomsnittsålder återfinns däremot inget signifikant samband i 

regressionen med samtliga företag. Däremot återfinns ett antal 

spridda samband när Nasdaq OMX Stockholm analyseras uppde-

lat i small cap, mid cap och large cap var för sig. Exempelvis för 

företag tillhörande large cap finns ett positivt samband mellan an-

delen kvinnliga ledamöter och finansiell prestation.   
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Abstract 

Title Board Composition and Financial Performance: A Study of the 

Swedish Market 

Authors Marcus Olofsson & Linus Wendeberg 

Supervisor Andreas Stephan 

Keywords Corporate governance, board composition, financial perfor-

mance, Nasdaq OMX Stockholm  

Background Swedish corporate governance is governed by ‘Koden’. Corpo-

rate governance is a controversial topic that deals with aspects 

that indicate, among other things, how many independent board 

members to be present in a company or, for example, that Swe-

dish companies should strive for an even gender distribution in 

the board. There are several examples of countries that have in-

troduced statutory gender quotas, and this has also been discussed 

in Sweden. Whether different board compositions actually affect 

a company’s financial performance is well studied from an inter-

national perspective, on the other hand, the existing research of 

the Swedish market is somewhat limited. 

Purpose The purpose with this study is to investigate whether there is a 

relationship between corporate governance and financial perfor-

mance of companies listed on Nasdaq OMX Stockholm. Corpo-

rate governance is defined on the basis of the composition of the 

board and the financial performance is based on both a valuation 

measure and an accounting measure.   

Conclusion All of the hypotheses in the study are rejected. However, a posi-

tive significant relationship is found between board size and To-

bin’s Q. No significant relationship can be found between the var-

iables independence, women and age in the regression with all 

companies. However when Nasdaq OMX Stockholm is analyzed 

divided into small cap, mid cap and large cap, a number of rela-

tionships are identified. 
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Ordlista 

 

Best practice Term som beskriver det tillvägagångssätt som generellt sett ses 

som bättre än andra metoder.  

Eikon Välrenommerad databas tillhandahållen av Thomson Reuters in-

nehållandes finansiell företagsspecifik information. 

Koden Namn som i denna studie används för Svensk kod för bolagsstyr-

ning. Är en samling bestämmelser inom bolagsstyrning. Tilläm-

pas som krav för samtliga börsnoterade företag på Nasdaq OMX 

Stockholm. 

ROA Förkortning för den engelska termen Return on Assets. Är ett fi-

nansiellt nyckeltal på avkastningen av de totala tillgångarna i ett 

företag. 

Stockholmsbörsen Samlingsnamn för huvudlistan, indelad i small cap, mid cap och 

large cap, på Nasdaq OMX Stockholm. Indelningen av företagen 

till respektive lista görs efter dess storlek (cap står för den eng-

elska termen capitalization). 

Tobin’s Q Ett finansiellt värderingsmått som mäter förhållandet mellan 

marknadens värdering och den bokförda värderingen av ett före-

tag.  

VIF Förkortning för den engelska termen Variance Inflation Factor. 

Är ett test som görs för att undersöka om multikollinearitet före-

ligger i ett dataset. 
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Kapitel 1: Inledning 

I detta inledande kapitel ges en bakgrund och en kort beskrivning till ämnet 

bolagsstyrning. Befintlig forskning inom ämnet tas upp och en mer specifice-

ring mot styrelseaspekten av bolagsstyrning görs. Detta övergår i en pro-

blemdiskussion och syftesbeskrivning av uppsatsen, vilket sedan mynnar ut i 

uppsatsens problemfrågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

Bolagsstyrning definieras på olika sätt beroende på vem man frågar. Exempelvis menar 

OECD (2015) att bolagsstyrning innefattar en uppsättning av relationer mellan ett före-

tags ledning, styrelse, ägare och andra intressenter. Överlag kan bolagsstyrning beskrivas 

som det tillvägagångssätt ägarna kontrollerar företaget genom. Vidare råder det delade 

meningar om vad som skiljer en bra och en dålig bolagsstyrning åt, där Shleifer och 

Vishny (1997) menar att ett lagstadgat investerarskydd åtminstone är en viktig förutsätt-

ning för en bra bolagsstyrning. Tricker och Tricker (2015) menar att det finns två sidor 

av bolagsstyrning, nämligen överensstämmelse och prestation. Den första sidan av bo-

lagsstyrning innehåller aspekter som övervakning och ansvar gentemot olika intressenter 

och den andra sidan av bolagsstyrning innehåller aspekter som mäter ledningens förmåga 

att nå finansiell prestation (Pintea & Fulop, 2015). 

 

Bolagsstyrningen i Sverige regleras genom Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), vars 

första utgåva presenterades för allmänheten i april 2004. Efter att ha genomgått föränd-

ringar baserat på remissförslag och debatt infördes Koden som noteringskrav för samtliga 

företag på Stockholmsbörsens A-lista, det vill säga motsvarande dagens large cap, i juli 

2005 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, u.å.a). Efter revidering 2008 infördes bland 

annat att samtliga företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity skulle 

omfattas, till skillnad från tidigare då Koden enbart omfattade företag med ett marknads-

värde överstigande 3 miljarder kronor (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008). Efter 

att Koden reviderats ytterligare en gång under 2010 inleddes under 2013 ett omfattande 

arbete för att återigen revidera Koden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, u.å.b). Detta 
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gjordes bland annat för att införa förändringar med hänsyn till hur ett företags valbered-

ning arbetar för en ökad jämställdhet i styrelsen (Hugo, 2014). Efter införandet 2015 fort-

satte Koden att genomgå ett revideringsarbete, vilket resulterade i att nuvarande gällande 

kod för bolagsstyrning infördes i december 2016 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2016). Syftet med Koden är att “stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att 

främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag” (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2016, s. 2). Riktlinjerna i Koden är komplement till aktiebolagslagen och 

följer principen följ eller förklara, vilket innebär att bolag i speciella fall kan avvika från 

kraven (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). 

 

I Sverige utses styrelsen av stiftelseurkunden (Bolagsverket, 2016) och styrs i enlighet 

med aktiebolagslagen. Aspekter av styrelsen i form av exempelvis storlek, sammansätt-

ning och struktur regleras däremot inte i aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Styrelsen i ett 

bolag ansvarar för hur bolaget förvaltar ägarnas intressen samtidigt som den även förfogar 

över den organisatoriska delen av bolaget (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). 

Vidare skall styrelsens beslut följa gällande lagar och eftersträva att arbeta för att uppfylla 

de riktlinjer som finns i Koden. I Koden finns även riktlinjer för vilken utformning och 

vilka egenskaper en styrelse bör innehålla, exempelvis finns riktlinjer som tar hänsyn till 

storlek, oberoende och ledamöternas tidigare erfarenhet (Kollegiet för svensk bolagsstyr-

ning, 2016). 

 

Traditionella och sociala mediers utveckling de senaste åren innebär att ett bolags styrelse 

i allt större utsträckning måste ta hänsyn till de reaktioner som följer efter företagshän-

delser som påverkar omgivningen. Detta innebär att ifrågasättanden av styrelsebeslut i 

rask takt kan få betydligt större konsekvenser för bolaget i fråga än tidigare (Hult, Ko-

nigsburg, & Svernlöv, 2013). Med anledning av att informationsflödet rör sig allt snabb-

bare och med mindre begränsningar ökar risken för att bolagens image tar skada om dessa 

inte väljer att arbeta proaktivt med aktuella frågor (PwC, 2012). En styrelse som är för-

beredd på potentiella kriser som kan uppstå genom sociala medier har även bättre förut-

sättningar för att på ett effektivt sätt hantera denna förändring (Hult, Konigsburg & Svern-

löv, 2013). Jämställdhet är en alltjämt omdiskuterad fråga vilken, som tidigare nämnt, var 

en av anledningarna som föranledde revideringen av Koden 2015 som bland annat inne-

bar att kraven på en jämn könsfördelning lättare ska kunna påverkas (Hugo, 2014). 
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1.2 Problemdiskussion 

Redan på 1700-talet konstaterade Adam Smith att ledningen som sköter ett bolag med 

andra människors investerade pengar inte kan förväntas sköta verksamheten med samma 

intensitet som ledningen i ett privatägt bolag (Smith, 1776 se Jensen & Meckling, 1976). 

Styrelsen, vars uppdrag är att representera aktieägarna och ansvara för förvaltningen av 

bolaget (Undin, u.å.), är med andra ord väldigt viktig för att få ledningen att arbeta utifrån 

aktieägarnas intressen. Vidare har styrelsen det yttersta ansvaret för ett företags verksam-

het och dess interna kontroll (Jensen, 1993) vilket visar på vikten av att ha en väl funge-

rande styrelse. Genom åren har det bedrivits forskning kring separationen mellan ägande 

och kontroll (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976) och det har även bedrivits 

forskning på om denna separation påverkar ett företags finansiella prestation (Baysinger 

& Butler, 1985). Agentteorin, som presenterades av Jensen och Meckling (1976), behand-

lar denna relation mellan prestation och bolagsstyrning och innebär bland annat att bra 

bolagsstyrning även leder till bra finansiella resultat.  

 

Som tidigare nämnts reglerar aktiebolagslagen gällande lagar och regler för svenska ak-

tiebolag, men den reglerar inte detaljerade aspekter av styrelsesammansättning. Bay-

singer och Butler (1985) konstaterar att motsvarande situation även gäller på internation-

ell nivå. Detta innebär att styrelser i olika företag kan skiljas åt, vilket lett till att flera 

undersökningar har gjorts för att undersöka huruvida olika styrelsesammansättningar på-

verkar företagets prestation. Baysinger och Butler (1985) konstaterar att den huvudsak-

liga teoretiska uppfattningen är att den mest lämpliga styrelsesammansättningen består 

av ledamöter med olika typer av bakgrund och egenskaper. Däremot menar de att deras 

empiriska analys tyder på att det kan vara skadligt för aktieägarnas välgång att följa dessa 

föreslagna reformer gällande styrelsesammansättning.  

 

Baserat på 24 styrningsbestämmelser presenterade av Investor Responsibility Research 

Center (IRRC), skapade Gompers, Ishii och Metrick (2003) ett bolagsstyrningsindex som 

representerar maktdelningen mellan aktieägarna och ledningen. Utifrån detta index skap-

ade de en “demokrati-portfölj”, innehållande företag med större inflytande för aktieägarna 

och en “diktator-portfölj”, innehållande företag med större inflytande för ledningen. De-

ras undersökning resulterade i att de fann att ”demokrati-portföljen” överträffade ”dikta-

tor-portföljen” i relation till företagsvärde, mätt som Tobin’s Q. Med andra ord menar 
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Gompers, Ishii och Metrick (2003) att det finns ett positivt samband mellan en tydlig 

bolagsstyrning, som innebär att ägarna kan påverka företaget, och värderingen av företa-

get. Även Bebchuk, Cohen och Ferrell (2009) utgår i sin empiriska undersökning från 

IRRCs 24 bolagsstyrningsbestämmelser, men väljer att endast fokusera på sex av dessa. 

Deras resultat visar att det huvudsakligen är dessa sex bestämmelser som driver det sam-

band som Gompers, Ishii och Metrick (2003) visade finns mellan bolagsstyrning och fö-

retagsvärde.  

 

Precis som Gompers, Ishii och Metrick (2003) samt Bebchuk, Cohen och Ferrel (2009) 

har Brown och Caylor (2004, 2008) forskat kring bolagsstyrningens potentiella påverkan 

på finansiell prestation utifrån ett sammanställt bolagsstyrningsindex. De kategoriserar 

sitt index utifrån respektive styrelseaspekt och undersöker potentiella samband mellan 

varje enskild kategori och finansiell prestation. Brown och Caylors (2004, 2008) index 

för bolagsstyrning grundar sig i 51 olika faktorer för bolagsstyrning. Detta skiljer sig åt 

från Gompers, Ishii och Metricks bolagsstyrningsindex, som Brown och Caylor (2004) 

menar endast fokuserar på kategorin stadgar, genom att även inkludera bolagsstyrnings-

faktorer från sju andra kategorier. Resultatet visar att kategorin arvode till VD och styrelse 

korrelerar mest med positiv prestation och att kategorin stadgar är den som korrelerar 

mest med negativ prestation. Utöver denna forskning huruvida bolagsstyrning genom ett 

samlat index påverkar den finansiella prestationen för företag så har även forskning på 

mer specifika delar av bolagsstyrningens bestämmelser gjorts. Där denna studie vidare 

fokuserar på den forskning som har gjorts kring delen av bolagsstyrningen som innefattar 

styrelsens sammansättning. 

 

En av de åtta kategorier som Brown och Caylor (2004, 2008) har identifierat som en av 

aspekterna som utgör ett företags bolagsstyrning är styrelsen. Faktorer som utgör deras 

definition av denna kategori är exempelvis om styrelsen består av mer än hälften obero-

ende ledamöter eller om storleken på styrelsen består av mellan sex och 15 ledamöter 

(Brown & Caylor, 2004, 2008).  Huruvida dessa är faktorer som enskilt påverkar företa-

gens finansiella prestation undersöker de däremot inte. Enskilda variabler av styrelsens 

sammansättning och dess potentiella påverkan på finansiell prestation har däremot annan 

forskning undersökt. Exempelvis finns det studier som undersöker hur finansiell prestat-

ion påverkas av styrelsens storlek (Eisenberg, Sundgren & Wells, 1998; Yermack, 1996), 

styrelseledamöternas oberoende (Bhagat & Black, 1999; Dahya & McConnell, 2007), 
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styrelsens könsfördelning (Adams & Ferreira, 2009; Ahern & Dittmar, 2012) samt en-

skilda styrelseledamöters respektive ålder (Ali, Ng & Kulik, 2014; Ferrero-Ferrero, 

Fernández-Izquierdo & Muñoz-Torres, 2015). Resultaten från dessa studier varierar 

sinsemellan eftersom de utförts på olika marknader och då man valt olika sätt att definiera 

de olika styrelsevariablerna på. Den variabel det råder mest konsensus kring är styrelse-

storlek, då majoriteten finner ett negativt samband med finansiell prestation.  

 

På den svenska marknaden finns det, till vår vetskap, en begränsad forskning som under-

söker huruvida en styrelses sammansättning påverkar företagets prestation. Exempelvis 

undersöker Randøy och Jenssen (2004) huruvida graden av styrelseledamöters oberoende 

påverkar ett företags prestation. De menar att graden av oberoende bör anpassas beroende 

på vilken bransch företaget verkar i. Detta eftersom de finner bevis för att företag i en 

konkurrensutsatt bransch bör ha färre oberoende ledamöter och företag i en bransch med 

mindre konkurrens bör ha fler oberoende ledamöter. Vidare har vi funnit en kandidatupp-

sats (Dahlberg et al. 2016) samt en magisteruppsats (Sandells, 2017) som har undersökt 

huruvida det finns något samband mellan en styrelses sammansättning och ett företags 

prestation på den svenska marknaden. Dahlberg et al. (2016) undersöker industriföretag 

noterade på mid- och large cap under perioderna 1999-2004 och 2009-2014. De finner ett 

negativt statistiskt samband mellan styrelsevariabeln ålder, samt ett positivt samband 

mellan styrelsevariablerna nationalitet och ämbetstid, var för sig, och ett företags prestat-

ion. De undersökte även styrelsevariablerna kön, beroende och utbildning, men kunde 

inte säkerställa att det finns ett statistiskt samband mellan någon av dessa variabler och 

ett företags prestation. Sandells (2017) redovisar ett resultat som visar ett positivt sam-

band mellan styrelsens oberoende, erfarenhet och relationskapital, var för sig, och ett fö-

retags prestation. De finner även att det finns ett negativt samband mellan styrelsens stor-

lek samt variabeln de kallar för upptagna styrelsemedlemmar och ett företags finansiella 

prestation.  

 

Dessa skilda resultat som finns på den svenska marknaden, men även på den internation-

ella marknaden, leder till att vi menar att det finns ett behov av ytterligare empiriska 

undersökningar av den svenska marknaden. En av anledningarna till att olika forskares 

resultat skiljer sig åt kan tänkas bero på valet av variabel för att mäta ett företags prestat-

ion. På den svenska marknaden används både den årliga överavkastningen (Dahlberg et 

al., 2016) samt ROA och Tobin’s Q (Sandells, 2017). Internationellt sett används många 
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olika mått, bland dessa är ROA och Tobin’s Q mått som återkommer i många undersök-

ningar. Vidare skiljer sig de undersökta tidsperioderna åt, vilket innebär att konjunkturella 

skillnader samt även vid tiden gällande bolagsstyrningsbestämmelser kan påverka den 

finansiella prestationen och företagets bolagsstyrningsarbete. Sammantaget leder dessa 

skillnader fram till det syfte och den frågeställning som ligger till grund för denna uppsats. 

Vi ämnar att med denna empiriska undersökning och det slutliga resultatet bidra till forsk-

ningsområdet och därmed underlätta för framtida arbete kring styrelsens påverkan på ett 

företags prestation. Med en förbättrad kunskap i ämnet menar vi att valberedningens ar-

bete kring förslag samt styrelsens arbete kring utformning kommer att underlättas. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan bolags-

styrningen och finansiell prestation hos företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. 

Bolagsstyrning definieras utifrån styrelsens sammansättning och den finansiella prestat-

ionen utifrån ett värderingsmått och ett redovisningsmått. 

 

1.4 Problemformulering 

Uppsatsen avser att svara på följande frågeformulering: Finns det något samband mellan 

styrelsesammansättningen och den finansiella prestationen i företag noterade på Nasdaq 

OMX Stockholm? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien inkluderar endast de företag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholms 

(Stockholmsbörsens) huvudlista, det vill säga listorna small cap, mid cap och large cap. 

Tidsperioden är avgränsad till perioden 2007-2016 och de företag som inkluderas måste 

ha varit noterade under perioden 2013-2016 som minimum. Dessa urvalskriterier förkla-

ras mer utförligt i 3.2 Urval. Vidare finns det även ett antal företag som har uteslutits ur 

studien, exempelvis har samtliga företag tillhörande branschkategorin Finans, enligt den 

klassificering som Nasdaq OMX Nordic använder, uteslutits. I 3.3 Bortfall förklaras och 

motiveras mer djupgående för samtliga bortfall som skett i studien. 
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Definitionen av ett företags finansiella prestation utgörs av värderingsmåttet Tobin’s Q 

och redovisningsmåttet ROA, dessa presenteras mer utförligt 4.2 Val av beroende vari-

abler. Vidare definieras ett företags bolagsstyrning utifrån styrelsens sammansättning. 

Denna aspekt definieras i sin tur av variablerna styrelsens storlek, oberoende styrelsele-

damöter, kvinnliga styrelseledamöter samt ledamöternas genomsnittsålder, som present-

eras mer utförligt i 4.3 Val av oberoende variabler. Fortsättningsvis inkluderar studien ett 

antal kontrollvariabler, nämligen företagsstorlek och skuldsättningsgrad. Dessa kontroll-

variabler används för att utesluta att två till synes samvarierande variabler egentligen be-

ror på en tredje variabel. Dessa presenteras mer utförligt i 4.4 Val av kontrollvariabler. 

 

1.6 Disposition 

Dispositionen i denna studie har sin utgångspunkt i det upplägg som Bryman och Bell 

(2013) rekommenderar för kvantitativ forskning. Vilket innebär att utöver detta kapitel är 

studien uppdelad i ytterligare sex kapitel, nedan följer en kort beskrivning av respektive 

kapitels innehåll. 

 

Kapitel 2: Teoretiskt ramverk - I detta kapitel beskrivs användbara stora teorier samt ti-

digare forskning gjord kring ämnet indelat efter respektive styrelsevariabel. Det teoretiska 

ramverk som presenteras i detta kapitel är det som kommer ligga till grund för, och an-

vändas som referenspunkt till, den analys som görs i kapitel fem. 

 

Kapitel 3: Metod - I detta kapitel redogörs för det tillvägagångssätt som använts vid utfö-

randet av denna studie. Urvalskriterier kommenteras och motiveras, följt av en förklaring 

till de bortfall som skett. Avslutningsvis följer en kritisk diskussion kring val av metod 

och källor. 

 

Kapitel 4: Empirisk metod - I detta kapitel redogörs inledningsvis för hur datainsamlingen 

har gjorts. Vidare följer en beskrivning av respektive variabel samt hur den har beräknats. 

Slutligen presenteras det tillvägagångssätt som har använts för att bearbeta data. 

 

Kapitel 5: Resultat - I detta kapitel redogörs för det resultat som genereras från de statist-

iska tester som genomförs i studien. Inledningsvis presenteras grundläggande deskriptiv 
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statistik från datasetet, detta övergår sedan till regressionsanalyser som undersöker studi-

ens syfte. 

 

Kapitel 6: Analys - I detta kapitel analyseras det presenterade resultatet utifrån studiens 

teoretiska referensram. Studiens resultat ställs i relation till resultat från tidigare forskning 

enligt den indelning som även görs i kapitel två.  

 

Kapitel 7: Slutsats - I detta avslutande kapitel summeras studien och en slutsats utifrån 

studiens frågeställning dras. Vidare görs reflektioner kring vad resultatet innebär i ett 

större sammanhang. Avslutningsvis presenteras även förslag till intressanta angreppssätt 

för fortsatt forskning inom ämnet.  
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Kapitel 2: Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs användbara stora teorier samt tidigare forskning 

gjord kring ämnet indelat efter respektive styrelsevariabel. Det teoretiska 

ramverk som presenteras i detta kapitel är det som kommer ligga till grund 

för, och användas som referenspunkt till, den analys som görs i kapitel fem.  

 

2.1 Agentteorin 

Relationen mellan aktieägarna och ledningen kallas av Jensen och Meckling (1976) för 

principal-agent relationen. De formulerar denna relation som en form av kontrakt mellan 

aktieägarna, även kallad principalen, som ger uppdraget att fatta företagsbeslut till led-

ningen, även kallad agenten. Utifrån denna relation menar de att incitament för agenten 

kan skapas för att i viss mån fatta beslut för personlig vinning istället för företagets bästa. 

Problematiken kring principal-agent relationen kan exempelvis uppstå då meningsskill-

nader angående företagets utveckling uppstår eller då asymmetrisk informationsbildning 

finns mellan parterna. Denna problematik förstärks i de fall då parterna dessutom är nyt-

tomaximerande till sin natur. Asymmetrisk informationsbildning grundas vanligtvis i att 

ledningen ofta besitter mer information kring företagets prestation än vad aktieägarna gör. 

Detta kan i sin tur ligga till grund för införandet av övervakande åtgärder eftersom ak-

tieägarna upplever att de har rätt till information som har direkt koppling till företagets 

prestation. Jensen och Mecklings (1976) forskning kring principal-agent relationen kan 

vidare kopplas till fortsatt forskning kring separationen mellan ägarskap och kontroll som 

exempelvis Fama och Jensen (1983) även studerar. 

 

Fama och Jensen (1983) argumenterar för att separationen mellan beslutsfattande och 

riskhanterande funktioner som observerats i stora bolag också går att hitta hos större pro-

fessionella samarbeten och ideella organisationer. De hävdar vidare att dessa organisat-

ioner genom effektiva metoder lyckas kontrollera de agentproblem som uppstår på grund 

av separationen mellan beslutsfattande och riskhantering. Jensen och Meckling (1976) 

beskriver en organisation som en rad sammanhängande kontrakt eller interna regler mel-

lan individer som anger agenters rättigheter, prestationskriterier och de avkastningsfunkt-

ioner som dessa medför. Fama och Jensen (1983) beskriver vidare utifrån Jensen och 

Mecklings (1976) definition av agentproblematiken att dessa problem uppstår eftersom 



10 
 

tidigare nämnda kontrakt inte är kostnadsfritt upprättade samt framtvingade. Dessa tar 

hänsyn till struktur, övervakning samt sammankoppling med närliggande kontrakt mellan 

agenter som har motstridiga intressen. Under beslutsprocesser är det därför av stor bety-

delse att ha kontroll över de som har ansvar för de beslut som tas och se till att dessa 

beslutsfattare inte får tillgång till för stor andel av välfärdseffekterna av deras beslut 

(Fama & Jensen, 1983), eftersom de utan övervakning kan fatta beslut som till stor del 

avviker från båda parternas ömsesidiga intressen. Detta kan direkt härledas till möjliga 

intressekonflikter mellan aktieägare och ett företags styrelse, då aktieägarna exempelvis 

föredrar beslut som främjar den kortsiktiga aktieutvecklingen medan styrelsens fokus 

istället ligger i att utvidga verksamheten långsiktigt. En sådan konflikt innehåller därmed 

ett finansiellt perspektiv och ett tidsperspektiv, där vikten av att hitta en balans mellan 

aktieägare och styrelse är viktig (Fama & Jensen, 1983).  

 

Balansen mellan aktieägare och ledning uppnås inte utan att kostnader i kontraktsproces-

sen, som Adams (1994) kallar för agentkostnader, uppstår. Han menar att dessa kostnader 

uppstår antingen när principalen väljer att övervaka agentens beslutsfattande, för att mi-

nimera risken att agenten agerar på ett felaktigt sätt, eller när agenten genom den interna 

revisionen vill påvisa för principalen att denne agerar ansvarsfullt och inom gränserna för 

sin anställning. Wallace (1980) argumenterar för att principalens kostnader för övervak-

ning av agentens arbete och beteende tas i beaktning i den lön som agenten får och vidare 

att agentens intressen gynnas av detta med anledning av att övervakningen sker till så låg 

kostnad som möjligt. Wallace (1980) menar vidare att ett bra bolagsstyrningssystem är 

kostnadseffektivt om det minimerar agentkostnaderna till den grad att de är lägre än kost-

naderna för implementeringen av systemet. Eftersom kostnaderna för implementering är 

större än noll innebär det således att även den bästa bolagsstyrningen inte helt och hållet 

kan ta bort kostnaderna som rör problematiken kring relationen mellan ägare och ledning.  

 

2.2 Resursberoendeteorin 

En vanligt förekommande organisationsteori som har applicerats vid försök att förklara 

organisationers behov av att reducera osäkerhet och beroende av utomstående resurser är 

resursberoendeteorin (Hillman, Withers & Collins, 2009). Pfeffer och Salancik ses med 

boken The External Control of Organizations: A Resource Dependency Perspective, som 
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publicerades 1978 och återutgavs 2003, som grundarna av resursberoendeteorin. De grun-

dar teorin i att man måste förstå kontexten av ett beteende för att man ska kunna förstå en 

organisations beteende (Pfeffer & Salancik, 2003). De menar att nyckeln till en organi-

sations framgång är förmågan att anskaffa sig resurser, en process som skulle underlättas 

om organisationen var i fullständig kontroll över samtliga resurser som behövs till verk-

samheten. Detta är däremot en omöjlighet då alla organisationer på något sätt är samman-

kopplade med sin omgivning, genom exempelvis myndigheter, konkurrenter och kunder 

(Pfeffer & Salancik, 2003). När en organisation påverkas av dess omgivning menar Pfef-

fer (1972) att det är logiskt att anta att organisationen kommer vidta åtgärder som syftar 

till att bidra till organisationens fortsatta framgång och livskraft. Resursberoendeteorin 

behandlar hur en organisation ska förhålla sig till denna externa påverkan av dess bete-

ende. 

 

Resursberoendeteorin fokuserar mycket på organisatoriska beslut, vilket bland annat in-

nefattar vem som ska få plats i styrelsen (Pfeffer & Salancik, 2003). En stor del av den 

information en organisation har om sin omgivning grundar sig i den koppling som finns 

mellan medlemmar i organisationen och deras omgivning. Hur en organisation väljer att 

utnyttja denna information påverkar organisationens handlingar, men för att tillskansa sig 

resurser krävs det att organisationen interagerar med sin sociala omgivning (Pfeffer & 

Salancik, 2003). Detta innebär att styrelsens funktion som länk mellan ett företag och dess 

omgivning är väldigt viktig och företagets sätt att möta större förändringar i omgivningen 

är genom att förändra styrelsesammansättningen (Hillman, Cannella Jr & Paetzold, 

2000). Pfeffer och Salancik (2003) menar att resursberoendeteorin är viktig för styrelsen 

då dess medlemmar innefattar fyra fördelar för organisationen. Nämligen information ge-

nom rådgivning, tillgång till informationsutbyte med omgivningen, förmånlig tillgång till 

resurser, samt legitimitet (Pfeffer & Salancik, 2003). 

 

2.3 Nordisk bolagsstyrning 

Bolagsstyrningsmodellen i de nordiska länderna skiljer sig åt från stora delar av resten av 

Europa (Lekvall, 2014). En av de tydligaste skillnaderna ligger i att trots att majoritetsä-

gare tillåts kontrollera och ta ett långsiktigt ansvar för företaget finns det väldigt tydliga 
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regleringar kring hur minoritetsägarnas intresse skyddas från majoritetsägarnas makt-

missbruk. Exempelvis skyddas minoritetsägarna genom omfattande rättigheter för den 

individuella aktieägaren, det finns utarbetade tillvägagångssätt för minoritetsägare att 

kräva en extra bolagsstämma och det finns även en hög grad av krav på transparens från 

företaget gentemot samtliga aktieägare. Detta har inneburit att de nordiska länderna van-

ligtvis inte har haft problem med maktmissbrukande majoritetsägare (Lekvall, 2014). 

 

Vidare finns det i de nordiska länderna ett välfungerande system som behandlar imple-

mentering och övervakning av bolagsstyrningskoden och som samtidigt vilar på en lång 

tradition av olika aspekter kring självreglering (Lekvall, 2014). Samtliga bolagsstyrnings-

koder i de nordiska länderna följer principen följ eller förklara som innebär strikta krav 

på att följa respektive kod eller förklara eventuella avvikelser. En viktig del av samtliga 

nordiska bolagsstyrningskoder är som tidigare nämnt transparens, då företagen i viss ut-

sträckning uppmuntras att hitta lösningar som inte beskrivs i bolagsstyrningskoden så 

länge verksamheten genomsyras av denna transparens. Vidare övervakar de nordiska han-

delsplatserna hur Koden appliceras av de listade företagen med befogenheten att ta till 

handling om de upptäcker avvikelser i efterföljandet av Koden (Lekvall, 2014).   

 

En viktig aspekt av den nordiska bolagsstyrningsmodellen är att styrelsen består av icke-

verkställande ledamöter med strikt ansvar inför aktieägarna (Lekvall, 2014). Detta inne-

bär att styrelsen enbart ansvarar för att övervaka och försöka styra ledningen, som i sin 

tur är den som tar de verkställande besluten. Även om styrelsen representerar samtliga 

aktieägare är en fundamental grund i den nordiska bolagsstyrningsmodellen att en majo-

ritetsägare har rätt att ta plats i styrelsen (Lekvall, 2014). Vilket föranleder att kraven om 

oberoende har blivit tvådelad i Norge, Finland och Sverige, då en skillnad görs mellan 

huruvida en styrelseledamot är oberoende gentemot bolaget eller oberoende gentemot 

större aktieägare (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Vidare regleras även för 

arbetstagarrepresentanter att ta plats i styrelsen (Bolagsverket, 2012). Även om bolags-

stämmovalda styrelseledamöter utgör majoriteten av styrelsen kan arbetstagarrepresen-

tanter i vissa fall utgöra upp till en tredjedel av styrelsen (Lekvall, 2014). I likhet med 

Sverige finns det i övriga nordiska länder rekommendationer som gör gällande att en jämn 

könsfördelning ska eftersträvas, med undantag för Norge som lagfört att varje styrelse 
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skall innehålla minst 40 procent av varje kön (Lekvall, 2014). Det innebär vidare att fö-

retagen har fria tyglar för vilka mål som sätts upp och hur dessa ska uppnås samtidigt som 

ett misslyckande att uppnå dessa mål inte får några direkta konsekvenser. 

 

2.4 Tidigare forskning 

Denna del avser att presentera tidigare genomförd forskning fördelat enligt respektive 

aspekt av styrelsens sammansättning. Den forskning som inkluderas är i första hand gjord 

på marknader som är jämförbara med den svenska marknaden, men i vissa fall är även 

forskning gjord på andra mer skilda marknader inkluderad. 

 

2.4.1 Styrelsens storlek 

I Koden beskrivs att styrelsen ska ha “en storlek (…) som säkerställer dess förmåga att 

förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet” (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2016, s. 15). En mer detaljerad specificering av hur många medlemmar 

en styrelse bör ha återfinns inte, däremot konstaterar Bolagsverket att ett aktiebolag måste 

innefatta en styrelse med minst en ledamot (Bolagsverket, 2016). Vidare finns det speci-

ella regler för publika aktiebolag, då de måste innehålla minst tre medlemmar varav åt-

minstone hälften ska utses på bolagsstämman (Bolagsverket, 2016). På grund av detta 

finns därmed olika sammansättningar av hur olika företags respektive styrelse kan se ut, 

både gällande storlek men även för andra aspekter av styrelsesammansättningen. Bero-

ende på företagets storlek anses olika antal styrelsemedlemmar vara optimalt, en riktlinje 

skulle kunna vara att små företag bör ha tre till fem styrelsemedlemmar och större företag 

bör ha mellan fem och tio styrelseledamöter (Hasselborn, 2017). Detta har specificerats 

ytterligare av Jensen (1993) som menar att styrelser med fler än sju eller åtta medlemmar 

löper större risk för att funktionera sämre. Denna flexibilitet och valfrihet innebär att 

många undersökningar gjorts inom ämnet. 

 

Dalton et al. (1999) menar i sin metaanalys från slutet av 90-talet att den då befintliga 

forskningen inte kan visa att det råder konsensus i ämnet. De menar att en ideal styrelse-

storlek är den som är tillräckligt stor för att innehålla alla typer av roller som en styrelse 

rekommenderas bestå av. De menar att många större styrelser uppfyller detta krav, men 
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att en stor styrelse per automatik inte är väldiversifierad (Dalton et al., 1999). I motsats 

till detta har emellertid en övervägande stor del av den befintliga forskningen resulterat i 

att visa att det finns en negativ relation mellan styrelsestorlek och finansiell prestation. I 

USA, som är den mest undersökta marknaden, är resultatet som Dalton et al. (1999) pre-

senterar snarare ett undantag än generellt sett representativt för forskningen (Guest, 

2009). 

 

Studier på företag noterade under 80- och 90-talet i USA har funnit ett negativt samband 

mellan styrelsestorlek och finansiell prestation (Cheng, 2008; Yermack, 1996). Gemen-

samt för dessa studier är att de har definierat finansiell prestation utifrån bland annat To-

bin’s Q och ROA. Även om USA är den mest studerade marknaden har det även bedrivits 

liknande forskning på andra internationella marknader. Eisenberg, Sundgren och Wells 

(1998) har studerat företag i Finland, Mak och Kusnadi (2005) har studerat företag i Ma-

laysia och Singapore, Guest (2009) har studerat företag i Storbritannien samt O’Connell 

och Cramer (2010) har studerat företag på Irland. Samtliga av dessa undersökningar kon-

staterar, precis som de amerikanska undersökningarna, att det finns ett negativt samband 

mellan styrelsens storlek och företagets finansiella prestation. Mak och Kusnadi (2005) 

samt O’Connell och Cramer (2010) har i sina studier använt både Tobin’s Q och ROA 

som mått på finansiell prestation. Däremot har Eisenberg, Sundgren och Wells (1998) 

inte använt Tobin’s Q och Guest (2009) har inte använt ROA som mått på finansiell pre-

station i sina respektive studier. Vidare skiljer sig dessa studier även åt vid val av forsk-

ningsdesign. Eisenberg, Sundgren och Wells (1998) samt Mak och Kusnadi (2005) har 

genomfört tvärsnittsstudier medan Guest (2009) samt O’Connell och Cramer (2010) har 

genomfört panelstudier. 

 

2.4.2 Oberoende styrelseledamöter 

Att en styrelse ska innehålla oberoende styrelseledamöter regleras ofta i de bestämmelser 

för bolagsstyrning som finns (Black & Kim, 2012; Dahya & McConnell, 2007; Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2016). Under 90-talet införde åtminstone 26 länder i världen 

olika bestämmelser för hur många oberoende ledamöter som ska finnas i ett börsnoterat 

företags styrelse (Dahya & McConnell, 2007). De menar att detta beror på antagandet att 

en större andel oberoende ledamöter leder till bättre styrelsebeslut. Aspekter som avgör 
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huruvida en ledamot är oberoende eller ej kan exempelvis vara om ledamoten är, eller har 

varit, VD under de senaste fem åren samt om ledamoten är, eller har varit, anställd i fö-

retaget under de tre senaste åren (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Huruvida 

en ledamot klassas som oberoende inkluderar även aspekter som innefattar närstående 

företag, släktkopplingar, affärsförbindelser och revisorsuppdrag. Enligt Koden ska en ma-

joritet av styrelseledamöterna i svenska företag vara oberoende i förhållande till bolaget 

och dess ledning, varav minst två av dessa även ska vara oberoende i förhållande till ak-

tieägare med över tio procent av rösterna (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). 

 

Huruvida andelen oberoende ledamöter i en styrelse påverkar företagets finansiella resul-

tat är utforskat i tidigare studier. Den amerikanska marknaden är relativt välstuderad inom 

ämnet, exempelvis har Bhagat och Black (1999) studerat tidigare undersökningar av den 

amerikanska marknaden. De menar att det sammanfattningsvis inte finns bevis för att en 

större andel oberoende styrelseledamöter leder till att företaget presterar bättre finansiellt. 

Däremot menar de att beteendet hos företag med en majoritet oberoende styrelseledamö-

ter skiljer sig från beteendet hos ett företag utan denna majoritet. Trots att den ameri-

kanska marknaden är välstuderad finns det inte lika många undersökningar med ett större 

internationellt fokus.  

 

I Storbritannien gjordes 2007 en tidsserieanalys som studerade perioden 1989-1996, en 

period som inkluderar införandet av Cadbury-rapporten, det vill säga Storbritanniens 

motsvarighet till Koden (Dahya & McConnell, 2007). I denna motsvarighet rekommen-

deras att minst tre styrelseledamöter är oberoende, vilket även innebär att Dahya och 

McConnell (2007) undersöker huruvida det finns något samband mellan att ha minst tre 

oberoende styrelseledamöter och företagets finansiella prestation. Till skillnad från vad 

Bhagat och Black (1999) konstaterar så finner Dahya och McConnell (2007) statistisk 

signifikans för att de företag som följer Cadbury-rapportens rekommendationer även re-

dovisar bättre finansiella resultat. De finner även statistisk signifikans för att dessa före-

tags aktiekurs stiger i samband med deras kungörelse att de uppfyller rekommendation-

erna gällande andel oberoende ledamöter. 

 

Vidare har det även gjorts undersökningar på den asiatiska marknaden. Liu et al. (2015) 

undersökte kinesiska företag och fann statistisk signifikans för att oberoende styrelsele-
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damöter positivt påverkar ett företagets finansiella prestation. De menar att undersök-

ningar gjorda utanför USA överlag har funnit att det finns ett statistiskt signifikant sam-

band mellan oberoende styrelseledamöter i ett företag och företagets finansiella prestat-

ion, vilket till viss del bekräftas av deras resultat. Deras resultat visar bland annat att fö-

retag med en större statlig inblandning visar ett starkare signifikant samband, vilket skulle 

kunna vara en av förklaringen till att företag i USA, som generellt har betydligt lägre 

statlig inblandning, inte visar något statistiskt signifikant samband. Vidare har även Black 

och Kim (2012) studerat den asiatiska marknaden, då de undersökte den koreanska mark-

naden. Efter den östasiatiska finanskrisen i slutet på 90-talet lagstadgades det i Sydkorea 

att stora företag måste ha 50 procent oberoende styrelseledamöter samt att mindre företag 

måste ha 25 procent oberoende styrelseledamöter, vilket föranledde Black och Kim 

(2012) att utföra sin studie. Som många andra studier valde de att definiera finansiell 

prestation utifrån Tobin’s Q samt även att genomföra en panelstudie för att inkludera 

skillnaden över tid. Black och Kim (2012) bekräftar det påstående som Liu et al. (2015) 

gör då även de finner evidens för att företag med en större andel oberoende ledamöter 

genererar en bättre finansiell prestation. 

 

2.4.3 Kvinnliga styrelseledamöter 

År 2006 lagstadgades i Norge att varje styrelse, med en tvåårig frist, måste bestå av minst 

40 procent ledamöter av respektive kön (Lomberg, 2013). Sedan dess har olika former av 

lagstadgad könskvotering i styrelsen införts i Spanien, Tyskland, Island, Frankrike, Ita-

lien, Nederländerna, Belgien, Österrike och Grekland samt även diskuterats på EU-nivå 

(Karlsson, 2016). I Sverige presenterades under 2016 förslag för att införa en lagstadgad 

könskvotering likt den i Norge (Justitiedepartementet, 2016). Detta mötte emellertid mot-

stånd och det beslutades att inte ta dessa planer vidare (Hesserud Persson, 2017). Däremot 

har man med Koden, sedan det första införandet 2004, uppmanat till att eftersträva en 

jämn könsfördelning i styrelsen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2004). År 2012 var 

andelen kvinnliga styrelseledamöter i Sverige 26 procent, vilket kan jämföras med ande-

len kvinnliga styrelseledamöter inom EU i stort som var 16 procent (Thorburn, 2013).  

 

Internationellt har det gjorts flera studier som på olika sätt undersöker huruvida andelen 

kvinnor i styrelsen påverkar ett företags prestation. I en studie gjord på den amerikanska 
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marknaden kunde Adams och Ferreira (2009) visa att beteendet i styrelsen förändras med 

fler kvinnliga ledamöter. De visar exempelvis att kvinnor ofta är mer närvarande på sty-

relsemöten än män och att kvinnor oftare sitter i övervakande utskott, som bolagsstyr-

nings- och revisionsutskott, än män. Däremot konstaterar de att det är komplext att mäta 

kvinnors påverkan på ett företags finansiella prestation. De menar att ett företag med bra 

existerande övervakning kan skadas av ytterligare övervakning, som de menar en större 

andel kvinnor i styrelsen medför. Men att företag med dålig befintlig övervakning påver-

kas positivt av att ha fler kvinnliga styrelseledamöter.   

 

Till följd av bestämmelserna i Norge utförde Ahern och Dittmar (2012) en studie på fö-

retag både före och efter införandet av kvoteringslagen. Deras resultat visar en signifikant 

försämring av Tobin’s Q efter införandet av lagen. Däremot finner de resultat som visar 

att de företag som hade kvinnlig styrelserepresentation före lagens införande presterade 

bättre än de företag som inte hade någon kvinnlig styrelserepresentation. Detta förklarar 

de med hypotesen att företagens styrelse väljs utifrån att maximera aktieägarnas avkast-

ning och när man inför en betydande förändring försämras denna möjlighet. I ett av de 

andra länderna som infört könskvotering, Spanien, utfördes även en studie av kvinnors 

påverkan på ett företags finansiella prestation (Campbell & Mínguez-Vera, 2008). Stu-

dien gjordes emellertid enbart på observationer före lagstiftningen. Campbell och Mín-

guez-Vera (2008) visar att enbart närvarandet av en kvinna i styrelsen inte påverkar före-

tagets finansiella prestation men att när andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar så ökar 

även den finansiella prestationen, mätt som Tobin’s Q.  

 

Vi har funnit två olika studier, genomförda med olika metoder, av den danska marknaden. 

Rose (2007) har med en tvärsnittsstudie undersökt börsnoterade företag i Danmark under 

perioden 1998-2001. I sin studie finner de inget stöd för att det skulle finnas ett samband 

mellan kvinnlig styrelserepresentation och företagets finansiella prestation mätt som To-

bin’s Q. Smith, Smith och Verner (2006) har med en panelstudie undersökt både börsno-

terade och icke-börsnoterade danska bolag under perioden 1993-2001. De undersöker an-

delen kvinnor i styrelsen och ledningen och finner att den finansiella prestationen tenderar 

att påverkas positivt när andelen kvinnor ökar. Till skillnad från många andra studier har 

Smith, Smith och Verner (2006) valt att inte definiera finansiell prestation utifrån varken 

Tobin’s Q eller ROA, då de istället använt sig av fyra andra redovisningsbaserade nyck-

eltal, bland andra bruttovinstmarginal och bidragsmarginal.  
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Vidare har vi identifierat två studier, på den amerikanska marknaden, som har undersökt 

sambandet mellan diversifiering, i form av kön och etniska minoriteter, och finansiell 

prestation mätt som Tobin’s Q alternativt ROA (Carter et al., 2010; Erhardt, Werbel & 

Shrader, 2003). Utifrån dessa kan vi konstatera att även i de studier som inkluderar etnisk 

minoritet finns det studier som inte når konsensus huruvida finansiell prestation påverkas 

av en diversifierad styrelse. Carter et al. (2010) som har studerat perioden 1998-2002 

finner ett positivt samband mellan andelen kvinnor och det finansiella måttet ROA, de 

finner däremot inget samband mellan varken andelen kvinnor eller andelen etniska mino-

riteter och det finansiella måttet Tobin’s Q. Sammantaget leder detta till deras slutsats att 

en etnisk- och könsdiversifierad styrelse inte påverkar företagets finansiella prestation 

(Carter et al., 2010). Den andra studien, av Erhardt, Werbel och Shrader (2003), gjordes 

under perioderna 1993 och 1998, och undersöker huruvida det finns ett samband mellan 

styrelsediversifiering i form av andelen kvinnor och etniska minoriteter och de finansiella 

måtten ROA och Return on Investment (ROI). Denna studie undersöker inte variablerna 

var för sig, utan som en samlad diversifieringsvariabel. Resultatet i denna studie visar att 

det finns ett positivt samband mellan graden av diversifiering i styrelsen och både ROA 

samt ROI (Erhardt, Werbel & Shrader, 2003). 

 

2.4.4 Ledamöternas genomsnittsålder 

Efter finanskrisen på slutet av 00-talet adresserade EU-kommissionen de allvarliga brister 

som fanns i många styrelsers prestation (European Commission, 2010). De menade att en 

av dessa brister var ålderssammansättningen i styrelsen. De konstaterar att best practice 

gällande sammansättningen är att sträva efter en diversifierad representation och att en 

åldersspridning hos styrelsemedlemmarna kan leda till en bättre övergripande kunskap 

hos styrelsen (European Commission, 2010), vilket i längden leder till en bättre finansiell 

prestation. I motsats till detta menar däremot Tajfel (1978, se Ali, Ng & Kulik, 2014) att 

åldersspridning kan leda till uppkomsten av psykologiska grupperingar bestående av på 

ena sidan unga styrelsemedlemmar och på andra sidan äldre styrelsemedlemmar. Vilket 

alltså skulle innebära en splittring inom organisationen och därför möjligen även en för-

sämrad finansiell prestation. Det finns emellertid en något bristfällig befintlig forskning 
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kring ämnet och bland de studier som har gjorts råder ingen konsensus huruvida en ål-

dersdiversifierad styrelse påverkar ett företag positivt eller negativt.  

 

Utav den forskning som har gjorts på relationen mellan styrelsemedlemmarnas ålder och 

finansiell prestation återfinns bland annat Bonn, Yoshikawa och Phan (2004) som under-

söker den japanska och den australiensiska marknaden. De finner ett negativt samband 

mellan genomsnittsålder och finansiell prestation på den japanska marknaden men att 

detta samband inte finns på den australiensiska marknaden. Vidare menar de att samban-

det med en lägre genomsnittsålder är likvärdigt med en högre åldersspridning då en större 

åldersspridning innebär att genomsnittsåldern är lägre (Bonn, Yoshikawa & Phan, 2004), 

vilket bland annat går emot den teori presenterad av Tajfel. En annan studie av den au-

straliensiska marknaden, genomförd av Ali, Ng och Kulik (2014), undersöker om det 

finns ett samband mellan styrelsemedlemmarnas åldersspridning och finansiell prestat-

ion, mätt som ROA. Studien resulterade i slutsatsen att det finns ett negativt samband 

mellan åldersspridning och finansiell prestation. Detta negativa samband bekräftar, till 

skillnad från Bonn, Yoshikawa och Phan (2004), teorin om sociala grupperingar presen-

terade av Tajfel.  

 

På den europeiska marknaden har Ferrero-Ferrero, Fernández-Izquierdo och Muñoz-Tor-

res (2015) undersökt ett urval av 205 börsnoterade bolag. De har valt att definiera företa-

gets finansiella prestation utifrån dess EBITA samt den oberoende variabeln ålder utifrån 

tre olika tillvägagångssätt; separation, variation och skillnad. De finner stöd i sin under-

sökning för att styrelser med medlemmar från flera olika generationer, det tillvägagångs-

sätt de har valt att kalla för variation, påverkar företagets finansiella resultat positivt. Till-

vägagångssättet de har valt att kalla för separation rör skillnader i ledamöternas åsikter 

och tillvägagångssättet skillnad rör olikheter i koncentration av sociala tillgångar. Till 

skillnad från variation finner de däremot inget samband mellan dessa två tillvägagångssätt 

och företagets finansiella prestation (Ferrero-Ferrero, Fernández-Izquierdo & Muñdoz-

Torres, 2015).  
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2.4.5 Sammanställning tidigare forskning 

I Tabell 1 nedan följer en sammanställning av de styrelsevariabler som har varit i fokus i 

forskningsgenomgången. De metoder som har använts, de definitioner av finansiell pre-

station som har gjorts samt de olika forskningsresultaten presenteras.  

 

Tabell 1. Sammanställning av tidigare gjord forskning 

Författare (År) Land Forskningsdesign 
Prestations-

mått 
Styrelse-
variabel 

Undersökning Resultat/Slutsats 

Adams & Ferreira (2009) 
USA 

Kvantitativ, pa-
nelstudie 

ROA, To-
bin's Q 

Kvinnor 
Beteende i styrel-

ser och andel 
kvinnor 

Positivt samband 
mellan diversifie-
ring och effektivi-

tet 

Ahern & Dittmar (2012) 
Norge 

Kvantitativ, tvär-
snittsstudie 

Tobin's Q Kvinnor 

Studie på finansi-
ell prestation före 

och efter infö-
rande av kvote-

ringslag 

Negativt sam-
band efter infö-
rande av kvote-

ringslag 

Ali, Ng & Kulik (2014) Au-
stralien 

Kvantitativ, tids-
serie 

ROA Ålder 
Åldersspridning 

och finansiell pre-
station 

Negativt sam-
band 

Bhagat & Black (1999) USA 
Kvantitativ, pa-

nelstudie 
ROA, To-
bin's Q 

Oberoende 

Andelen obero-
ende styrelsele-
damöter och fi-
nansiell prestat-

ion 

Inget samband, 
dock skillnader i 

beteende 

Black & Kim (2012) Sydko-
rea 

Kvantitativ, pa-
nelstudie 

Tobin's Q Oberoende 

Andelen obero-
ende styrelsele-
damöter och fi-
nansiell prestat-

ion 

Positivt samband 

Bonn, Yoshikawa & Phan 
(2004) Australien/Japan 

Kvantitativ, tids-
serie (1 års lagg) 

ROA Ålder 
Genomsnittsålder 
och finansiell pre-

station 

Negativt sam-
band (Japan), 

inget samband 
(Australien)  

Campbell & Mínguez-Vera 
(2008) Spanien 

Kvantitativ, pa-
nelstudie 

Tobin's Q Kvinnor 

Andelen kvinnor i 
styrelsen och fi-
nansiell prestat-

ion 

Positivt samband 
mellan ökande 

andel kvinnor och 
Tobin's Q 

Carter, D'Souza, Simkins & 
Simpson (2010) USA 

Kvantitativ, pa-
nelstudie 

ROA, To-
bin's Q 

Kvinnor 

Andelen kvinnor i 
styrelsen och fi-
nansiell prestat-

ion 

Positivt samband 
med ROA, inget 
samband med 

Tobin's Q 

Cheng (2008) USA 
Kvantitativ, pa-

nelstudie 
ROA, To-
bin's Q 

Storlek 
Styrelsens storlek 
och finansiell pre-

station 

Negativt sam-
band (både To-

bin's Q och ROA) 
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Dahya & McConnell (2007) 
Storbritannien 

Kvantitativ, tids-
serie 

ROA Oberoende 

Minimum tre 
oberoende styrel-
seledamöter och 
finansiell prestat-

ion 

Positivt samband 

Dalton, Daily, Johnson & 
Ellstrand (1999) 

Metaanalys - Storlek 
Styrelsens storlek 
och finansiell pre-

station 

Ingen konsensus 
råder 

Eisenberg, Sundgren & 
Wells (1998) Finland 

Kvantitativ, tvär-
snittsstudie 

ROA Storlek 
Styrelsens storlek 
och finansiell pre-

station 

Negativt sam-
band 

Erhardt, Werbel & Shrader 
(2003) USA 

Kvantitativ, tvär-
snittsstudie 

ROA Kvinnor 
Grad av diversifie-
ring och finansiell 

prestation 
Positivt samband 

Ferrero-Ferrero, Fernán-
dez-Izquierdo & Muñoz-

Torres (2015) Europa 

Kvantitativ, tvär-
snittsstudie 

EBITA Ålder 
Åldersspridning 

och finansiell pre-
station 

Positivt samband 

Guest (2009) Storbritan-
nien 

Kvantitativ, pa-
nelstudie 

Tobin's Q Storlek 
Styrelsens storlek 
och finansiell pre-

station 

Negativt sam-
band 

Liu, Miletkov, Wei & Yang 
(2015) Kina 

Kvantitativ, pa-
nelstudie 

ROA, To-
bin's Q 

Oberoende 

Andelen obero-
ende styrelsele-
damöter och fi-
nansiell prestat-

ion 

Positivt samband 

Mak & Kusnadi (2005) Ma-
laysia/Singapore 

Kvantitativ, tvär-
snittsstudie 

ROA Storlek 
Styrelsens storlek 
och finansiell pre-

station 

Negativt sam-
band 

O’Connell & Cramer (2010) 
Irland 

Kvantitativ, pa-
nelstudie 

ROA Storlek 
Styrelsens storlek 
och finansiell pre-

station 

Negativt sam-
band 

Rose (2008) Danmark 
Kvantitativ, tvär-

snittsstudie 
Tobin's Q Kvinnor 

Andelen kvinnor i 
styrelsen och fi-
nansiell prestat-

ion 

Inget samband 

Smith, Smith & Verner 
(2006) Danmark 

Kvantitativ, pa-
nelstudie 

Andra 
mått/ nyck-

eltal 
Kvinnor 

Andelen kvinnor i 
styrelsen och fi-
nansiell prestat-

ion 

Positivt samband 

Yermack (1996) USA 
Kvantitativ, pa-

nelstudie 
Tobin's Q Storlek 

Styrelsens storlek 
och finansiell pre-

station 

Negativt sam-
band 
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2.4 Hypotesformulering 

Agentteorin är en vanligt förekommande teori i tidigare gjord forskning och kommer även 

vara viktig i denna studie. Tillsammans med agentteorin kommer resursberoendeteorin 

och teorin kring den nordiska bolagsstyrningsmodellen att utgöra de stora teorier som 

används i denna studie. Agentteorins aspekter kring långsiktig och kortsiktig prestation 

samt resursberoendeteorins aspekter kring styrelsens verkan som en länk mellan företaget 

och dess omgivning kommer först och främst vara väldigt användbara i analysen. Be-

skrivningen av den nordiska bolagsstyrningsmodellen kommer huvudsakligen att ligga 

till grund för att analysera de oberoende variablerna oberoende styrelseledamöter och 

kvinnliga styrelseledamöter. Detta görs eftersom den nordiska bolagsstyrningsmodellen 

skiljer sig från andra modeller gällande bestämmelser kring dessa aspekter. Teorierna 

kommer att användas för att analysera huruvida olika sammansättningar av styrelsen kan 

komma att generera olika finansiell prestation och därmed ligga till grund för analysen av 

det resultat som presenteras i Kapitel 5: Resultat. Däremot ligger dessa stora teorier inte 

till grund för de hypoteser som formuleras. Dessa är till större del istället baserade på den 

tidigare forskning som gjorts inom ämnet.  

 

Den tidigare gjorda forskningen är uppdelad och presenterad efter respektive variabel av 

styrelsesammansättningen som undersöks. Resultatet av denna studie ämnar ställa den 

svenska marknaden i relation till de tidigare presenterade resultaten gjorda på internat-

ionella marknader med syftet att se om den svenska marknaden följer resultaten av de 

tidigare genomförda studierna. För att resultatet ska bli av jämförbar karaktär gentemot 

övriga studier inom ämnet kommer många metodologiska val för denna studie baseras på 

tidigare gjord forskning.  

 

Resultaten gällande variabeln storlek följer ett någorlunda konsekvent mönster då flera 

tidigare studier konstaterar att det finns ett negativt samband med finansiell prestation. 

Detta innebär att utgångspunkten för denna studie kommer att vara att detta samband även 

återfinns i denna studie, då hypotesen formuleras enligt nedan:  

 

Hypotes I: Det finns ett negativt samband mellan 

styrelsens storlek och företagets finansiella prestat-

ion. 
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Resultaten som presenteras gällande variabeln oberoende visar på en skillnad mellan den 

amerikanska marknaden och icke-amerikanska marknader. Vilket vidare innebär att stu-

diens utgångspunkt inte är lika tydlig som för variabeln storlek. Eftersom de flesta resul-

taten på en icke-amerikansk marknad tyder på att det finns ett positivt samband mellan 

andelen oberoende ledamöter och finansiell prestation, är detta även den utgångspunkt 

som kommer tas i denna studie, då hypotesen formuleras enligt nedan: 

 

Hypotes II: Det finns ett positivt samband mellan 

andelen oberoende styrelseledamöter och företagets 

finansiella prestation. 

 

I den tidigare forskning som gjorts angående kvinnors påverkan av ett företags finansiella 

prestation råder det inte någon konsensus. Då Koden rekommenderar företag att sträva 

efter en jämn könsfördelning blir studiens utgångspunkt, trots bristen på konsensus, att 

detta är positivt för företaget. Vilket innebär att hypotesen formuleras enligt nedan: 

 

Hypotes III: Det finns ett positivt samband mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och företagets 

finansiella prestation. 

 

Forskningsgenomgången av variabeln ålder visar att det inte råder någon övergripande 

konsensus kring dess påverkan på företagets finansiella prestation. EU-kommisionen me-

nade efter finanskrisen att en diversifierad åldersspridning är positivt samtidigt som tidi-

gare forskning menar att en stor åldersspridning är detsamma som en låg genomsnittsål-

der. Utifrån detta har denna studiens utgångspunkt formulerats enligt hypotesen nedan: 

 

Hypotes IV: Det finns ett negativt samband mellan 

styrelseledamöternas genomsnittsålder och företa-

gets finansiella prestation. 
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2.4.1 Sammanställning av hypoteser 

I Tabell 2 nedan följer en sammanställning av de hypoteser som har presenterats i hypo-

tesformuleringen ovan.  

 

Tabell 2. Sammanställning av studiens hypoteser 

Hypotes Variabel Förväntat samband 

I Storlek Negativt 

II Obeorende Positivt 

III Kvinnor Positivt 

IV Ålder Negativt 
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Kapitel 3: Metod 

I detta kapitel redogörs för det tillvägagångssätt som använts vid utförandet 

av denna studie. Urvalskriterier kommenteras och motiveras, följt av en för-

klaring till de bortfall som skett. Avslutningsvis följer en kritisk diskussion 

kring val av metod och källor. 

 

3.1 Val av metod 

Denna studie utgår från en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv teoriansats. Att 

använda en kvantitativ forskningsmetod innebär bland annat att den insamlade informat-

ionen kvantifieras till data som sedan analyseras för att testa relationer mellan olika vari-

abler (Bryman & Bell, 2013). Vidare innebär en deduktiv teoriansats att man utifrån en 

samling teoretisk bakgrund formulerar en eller flera hypoteser som ligger till grund för 

datainsamlingen, dessa hypoteser antingen bekräftas eller förkastas sedan beroende på 

vilket resultat som datainsamlingen genererar (Bryman & Bell, 2013). Den övergripande 

forskningsdesignen kommer att vara av typen panelstudie. En panelstudie studerar, precis 

som en tvärsnittsstudie, urvalet vid ett specifikt tillfälle, skillnaden utgörs av en tidsaspekt 

då en panelstudie studerar urvalet vid flera tillfällen under en längre tidsperiod (Brooks, 

2008). Typen panelstudie innebär att fokus ligger på ett urval som är representativt för en 

större grupp (Bryman & Bell, 2013), vilket i denna studie är börsnoterade svenska företag. 

Anledningen till att vi har valt denna forskningsdesign istället för att utföra en tvärsnitts-

studie beror på att tidsaspekten innebär att förändringar över tid även inkluderas. Använ-

dandet av paneldata innebär även att testets styrka förbättras genom inkluderandet av dy-

namisk information (Brooks, 2008).  

 

Eftersom en deduktiv teoriansats innebär att analysen grundas i en teori utgör den teore-

tiska referensramen en viktig del av studien. Man kan skilja på stora teorier som i denna 

studie utförs av agentteorin, resursberoendeteorin och det teoretiska ramverket kring den 

nordiska bolagsstyrningsmodellen samt teorier på mellannivå som i denna studie utgörs 

av tidigare, inom ämnet, gjord forskning. Bryman och Bell (2013) menar att stora teorier 

överlag inte brukar vägleda forskningen, utan att det är teorierna på mellannivå som be-

tydlig oftare ligger i fokus. I denna studie behandlas de stora teorierna som en övergri-

pande grund vid analys av resultatet men det är teorierna på mellannivå som ligger till 
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grund för de metodologiska beslut som har tagits. Teorierna på mellannivå kommer även 

att användas i analysen som referenspunkt för att sätta vårt resultat i förhållande till tidi-

gare forskning som gjorts, både internationellt och i Sverige. I 4.2 Val av beroende vari-

abel och 4.3 Val av oberoende variabel förklaras varför vi har gjort de val av variabler vi 

har gjort, vilket till stor del grundas på teorin på mellannivå som har presenterats i 2.4 

Tidigare forskning. 

 

En viktig del av en kvantitativ studie är studiens reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 

2013). Reliabilitet som behandlar mätningens pålitlighet delas upp i stabilitet, intern reli-

abilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2013) och kommer i denna studie 

att förklaras mer utförligt i 3.4.1 Reliabilitet. Validitet handlar om huruvida studien mäter 

det den ämnar mäta och kan delas upp i intern och extern validitet (Bryman & Bell, 2013). 

Denna studiens validitet kommer att diskuteras mer utförligt i 3.4.2 Validitet. Vidare dis-

kuteras även huruvida studien kan replikeras och ligga till grund för jämförelse med fram-

tida studier i 3.4.3 Replikerbarhet.  

 

3.2 Urval 

Det urval av företag som inkluderas i studien är företag börsnoterade på Stockholmsbör-

sen under perioden 2007-2016. Den begränsas till sin huvudlista, det vill säga small cap, 

mid cap och large cap, eftersom First North, som också är en del av Stockholmsbörsen, 

är en tillväxtmarknad med mindre utförliga rapporteringskrav (Nasdaq OMX Nordic, 

u.å.a). Huvudlistan är välreglerad och följer befintliga EU-direktiv (Nasdaq OMX Nordic, 

u.å.a) samt kräver att de noterade bolagen följer Kodens bestämmelser (Koden för svensk 

bolagsstyrning, 2016).  

 

Slutperioden 2016 har valts eftersom befintlig styrelsedata släpps i samband med att fö-

retaget publicerar sin årsredovisning. Eftersom samtliga företags årsredovisning för rä-

kenskapsåret 2017 inte finns tillgänglig när data till denna studie samlas in har slutåret 

2016 valts. Däremot har de företag som har brutet räkenskapsår, vars årsredovisning för 

räkenskapsåret 2016/2017 har släppts, inkluderats i studien. Det innebär i dessa specifika 

fall att perioden som undersökts, baserat på första och sista dag, har varit 2007-2017. 

Vidare studeras även urvalet under nio tidigare tillfällen, detta görs då studien som utförs 
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är en panelstudie och en tidsaspekt som innefattar data från fler än ett år därmed krävs 

(Bryman & Bell, 2013). För de företag som inte har varit noterade på Stockholmsbörsens 

huvudlista under hela perioden gäller att de har varit noterade perioden 2013-2016 som 

minst. Det innebär att data för åtminstone fyra år kan samlas in för varje företag. Att vi 

har valt fyra år beror på att studien kräver en balans mellan att inkludera så många obser-

vationer som möjligt men samtidigt inte ha för många bortfall på grund av för hårda krav. 

Motsvarande minimikrav är även något som Yermack (1996) använde i sin studie. I vissa 

fall har komplett styrelsedata inte funnits för samtliga år, vilket medfört att vi valt att 

enbart studera företaget de år då komplett styrelsedata har funnits. Den tidpunkt som stu-

deras beror på huruvida företaget har ett brutet eller helt räkenskapsår, det datum som 

studeras är den sista dagen för företagets räkenskapsår. Sammanfattningsvis kan ur-

valskriterierna sammanfattas enligt följande lista: 

 

 Noterade på Stockholmsbörsens huvudlista 

o Uppdelad enligt small cap, mid cap och large cap 

 Noterade under perioden 2007-2016 

o I minst fyra år och i max tio år. 

o Företag med brutet räkenskapsår under perioden 2007/2008-2016/2017 

 

Sammanlagt har 286 företag uppfyllt de kriterier som ställs gällande marknadsplats och 

tidsperiod. I det slutliga urvalet finns 169 företag, som återfinns i Bilaga 1, då 117 företag 

faller bort på grund av andra kriterier som ställts i denna studie. Dessa kriterier förklaras 

mer utförligt i följande avsnitt, 3.3 Bortfall. Data gällande vilka företag som har varit 

noterade på Stockholmsbörsen under den valda perioden har hämtats in från Nasdaq 

OMX Nordics hemsida. Den finansiella datan har hämtats ur databasen Eikon och data 

för företagens styrelsesammansättning som har använts har hämtats från respektive före-

tags årsredovisning. En mer utförlig beskrivning av hur datainsamlingen har gjorts för-

klaras i 4.1 Datainsamling. Nedan i Tabell 3 återfinns en sammanställning över det totala 

urvalet samt fördelningen av dessa på respektive lista. 
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Tabell 3. Sammanställning av det totala urvalet 

Lista Antal 

Samtliga företag 169 

Small cap 67 

Mid cap 54 

Large cap 48 

 

3.3 Bortfall 

Finansiella företag har uteslutits från studien med anledning av att de faller under en skild, 

finansiell reglering jämfört med icke-finansiella företag samt har hårdare krav när det 

kommer till bolagsstyrning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelser (SFS 

2004:297). Utöver dessa särskilda regleringar har denna kategori av företag även an-

norlunda kapitalstruktur som innebär en väldigt hög skuldsättning, vilket vidare kan leda 

till missvisande värderingsmått (Fama & French, 1992). På grund av detta, samt för att 

göra studien så replikerbar som möjligt, har vi valt att exkludera samtliga företag som 

enligt Nasdaq OMX Nordic tillhör ICBs branschkategori Finans vilket innebär att 53 fö-

retag exkluderats från studien. Vidare har ytterligare 55 företag exkluderats från studien 

eftersom de har varit noterade på Stockholmsbörsens huvudlista under för kort period, 

vilket i denna studie innebär alla företag som har börsintroducerats på Stockholmsbörsen 

under perioden 2014-2016. Eftersom det inte finns en gemensam standard för presentat-

ion av bolagsstyrningsdata i företagens årsredovisning faller ytterligare nio företag bort 

då vi inte har lyckats finna komplett data för dessa. En sammansatt lista med samtliga 

företag som exkluderats från studien återfinns i Bilaga 2 och i Tabell 4 nedan finns en 

sammanställning över det totala antalet bortfall samt vilken lista de fallit bort från. 
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Tabell 4. Sammanställning av det totala bortfallet 

Lista Anledning Antal Totalt 

Small cap Finans 4  

 Tid 9  

 Övrigt 4 17 

Mid cap Finans 22  

 Tid 37  

 Övrigt 4 63 

Large cap Finans 27  

 Tid 9  

 Övrigt 1 37 

 

3.4 Metoddiskussion 

Med anledning av de kriterier som satts upp för studien samt i vissa fall avsaknad av 

nödvändiga data så har bortfall av ett antal företag uppstått. Bortfall i en studie kan inne-

bära en risk för att en skevhet uppstår, eftersom man inte kan veta säkert hur bortfallen 

skulle ha påverkat studiens resultat om tillräcklig information funnits att tillgå (Bryman 

& Bell, 2013). Däremot anser vi att denna skevhet är väldigt liten, på grund av de tydligt 

ställda kriterierna ett företag måste uppfylla för att inkluderas i studien. Det som möjligen 

kan utgöra fog för att studiens resultat påverkas är att de företag som inte var börsnoterade 

2016, men ändå uppfyller kriteriet av att ha varit börsnoterat under minst fyra år mellan 

2007-2016, inte inkluderas. När enbart “överlevande” företag inkluderas i en studie på 

detta sätt uppstår survivorship bias (Ross, 1994). Detta innebär att resultatet inte tar hän-

syn till de företag som under perioden har avnoterats från Stockholmsbörsen, vilken bör 

tas i beaktning av läsaren när denne bedömer resultatet.  

 

Av ursprungligen 286 bolag i studien så har 9 stycken, 3 procent av urvalet, fallit bort på 

grund av att nödvändiga data saknats för en stor del av den tidsperiod som undersöks i 

studien. Vilket har inneburit att företagen inte uppfyllt det grundläggande urvalskriteriet 

om att data för fyra år ska finnas tillgängligt. Detta får anses vara en godtagbar orsak och 

bör vidare inte påverka det slutgiltiga resultatet i någon nämnvärd utsträckning. Vidare 

har totalt 55 bolag, 19 procent, i studien fallit bort med anledning av att de har varit 

börsnoterade på Stockholmsbörsens huvudlista under för kort tidsperiod för att uppfylla 

det tidskriteriet, minst fyra år, vi ställer i studien. Vidare har även 53 bolag, 19 procent, 
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uteslutits från studien med anledning av att de tillhör branschkategorin Finans enligt Nas-

daq OMX Nordic. Totalt sett utesluts därmed 117 bolag, 41 procent, ur studien. Med 

utgångspunkt i denna sammanlagda argumentation sker detta bortfall, enligt vår bedöm-

ning, med godtagbara anledningar som på grund av studiens urvalskriterier inte kommer 

att påverka studiens resultat nämnvärt eller bidra till ökad risk för ett snedvridet sådant.     

 

3.4.1 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) beskriver reliabilitet som hur tillförlitlig en undersökning är, det 

vill säga om den kan genomföras ytterligare fler gånger med samma resultat eller om 

resultaten skiljer sig åt på grund av antingen slumpmässiga eller tillfälliga grunder. En 

studies reliabilitet innefattar tre viktiga faktorer, nämligen stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2013). Faktorn stabilitet innefattar huruvida 

måttet är så pass stabilt att resultatet inte fluktuerar i någon större utsträckning när det 

mäts två gånger efter varandra. Eftersom detta är en panelstudie, som därmed inkluderar 

denna tidsaspekt, är detta något som studien inkluderar och tar hänsyn till. Studiens reli-

abilitet, utifrån faktorn stabilitet, kan därmed förstärkas på grund av det val av metodolo-

gisk design som görs. Den viktiga frågan för den andra faktorn, det vill säga intern relia-

bilitet, behandlar huruvida indikatorer i en skala eller ett index anses vara pålitliga. Ef-

tersom faktorn är ett flerindikatorsmått som mäter indikatorernas relativa mått, vilket inte 

görs i denna studie, är detta en faktor av reliabilitet som därmed inte blir relevant. Den 

tredje faktorn av reliabilitet enligt Bryman och Bell (2013), det vill säga interbedömarre-

liabilitet, behandlar huruvida flera observatörers tolkningar överensstämmer med 

varandra eller inte. I denna studie skulle tolkningen av de oberoende variablerna obero-

ende och storlek kunna utgöra fog för försämrad interbedömmarreliabilitet. Dels med an-

ledning av huruvida suppleanter skall räknas med i styrelsens storlek eller ej och dels 

huruvida arbetstagarrepresentanter skall räknas som beroende eller ej. Denna risk har i 

denna studie emellertid mildrats då tydliga riktlinjer för bedömning av respektive årsre-

dovisning bestämdes på förhand, vilket utifrån faktorn interbedömarreliabilitet bidrar till 

att öka studiens reliabilitet.  
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När det kommer till den finansiella data som använts i studien och som ligger till grund 

för de beroende variablerna Tobin’s Q samt ROA så bör även denna data anses vara till-

förlitlig då den inhämtats från databasen Eikon. Säkerhetsåtgärder har vidtagits för att 

testa denna data genom att utföra slumpmässiga stickprov gentemot företagens årsredo-

visningar, för att säkerställa att datan från Eikon är korrekt. Därmed bör den insamlade 

data inte lämna utrymme för några slumpmässiga fel beroende på den mänskliga faktorn 

eller för personlig tolkning, vilket bör ses som en fördel vid en kvantitativ studie.   

 

3.4.2 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan definitionen av validitet beskrivas som i vilken ut-

sträckning en undersökning svarar på de frågor som den är ämnad att svara på. Vidare 

kan validitet delas in i två kategorier, nämligen intern och extern validitet. Den interna 

validiteten behandlar huruvida en studies variabler har ett hållbart kausalt förhållande el-

ler ej och den externa validiteten grundar sig i graden av generaliserbarhet i undersök-

ningen (Bryman & Bell, 2013). Eftersom de variabler som används i denna studie är fre-

kvent använda och definierade på likartat vis i tidigare studier så bör de anses vara god-

tagbara även i denna studie. Vidare innefattar denna studie ett relativt stort urval av före-

tag vilket, när en längre tidsperiod dessutom tas hänsyn till, får anses påverka den externa 

validiteten positivt. Samtidigt finns det en risk för att de företag som uteslutits från studien 

av anledningen att det saknades data kan ha en negativ påverkan på den externa validite-

ten.  

 

3.4.3 Replikerbarhet 

Ett kriterium med liknande innebörd till reliabilitet är replikerbarhet (Bryman & Bell, 

2013), vilket bottnar i när en forskare har för avsikt att replikera en tidigare undersökning 

för att man eventuellt har en känsla av att tidigare resultat i en studie inte överensstämmer 

med andra aktuella studier. Bryman och Bell (2013) menar vidare att replikationer inte är 

särskilt vanligt inom den företagsekonomiska forskningen, men påpekar ändå att möjlig-

heten att replikera en studie eller undersökning är oerhört uppskattad. Detta medför i sin 

tur att metodiken i en studie bör vara så detaljrik som möjligt för att en replikation av 
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studien ska kunna genomföras, vilket vidare hjälper till att bygga upp en stark reliabilitet 

för studien.  

 

Eftersom denna undersökning ämnar stärka kunskapen av den svenska marknaden samt 

bygga en grund för framtida forskning ställs höga krav på replikerbarhet, krav som vi 

anser vara uppfyllda. Vidare innebär dessa höga krav på studiens replikerbarhet även att 

den kan fungera som en jämförelsestudie i en internationell kontext. Vi menar att studiens 

replikerbarhet är hög eftersom tydliga kriterier ställts och en grundlig metodologisk be-

skrivning gjorts. Att replikera denna studie, som den är eller med ett annat urval alterna-

tivt en annan tidsperiod, bör därför anses vara enkelt.  

 

3.5 Källkritik 

Insamlingen av finansiell data har uteslutande gjorts genom databasen Eikon. Eftersom 

denna databas är en väldigt välrenommerad finansiell databas som många universitet och 

företag använder sig av anser vi att detta måste klassas som en tillförlitlig källa. Vidare 

har all styrelsedata hämtats in manuellt från respektive företags årsredovisning. Eftersom 

samtliga företag är noterade på Stockholmsbörsens huvudlista och därmed har tydliga 

krav de måste följa, menar vi att den data som de själva presenterar måste anses vara 

tillförlitlig. I enstaka fall då ett företags styrelsedata har varit otydlig har en internetsök-

ning gjorts för att bekräfta den inhämtade informationen från utomstående håll. 

 

Gällande källkritik av de referenser som görs i studien har vi följt det som Skärvad och 

Lundahl (2016) menar är viktigt att beakta. Detta innefattar aspekter som syftet med pub-

likationen och vem som har skrivit det som vi refererar till. Den tidigare forskning som 

har gjorts och som vi har refererat till har i samtliga fall, förutom de två svenska uppsat-

serna, varit forskning publicerad i akademiska tidskrifter. Detta innebär att artiklarna har 

genomgått en granskning för att kunna bli publicerade, vilket innebär att vi menar att detta 

är väldigt tillförlitliga källor. De två svenska uppsatserna är båda två publicerade via re-

spektive universitet, vilket innebär att de har blivit godkända och därmed måste anses 

vara tillförlitliga. Eftersom ingen fakta har tagits direkt från dessa uppsatser, utan de en-

bart har verkat som jämförelseuppsatser, menar vi att de inte behöver ha genomgått 

samma granskning som de forskningsartiklarna publicerade i akademiska tidskrifter. I ett 
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fall har referering även gjorts till ett så kallat working paper, det vill säga forskning som 

ännu inte har publicerats i en akademisk tidskrift och därmed inte genomgått den exten-

siva granskning som det medför. Forskningen används i jämförande syfte och en liknande 

forskning har, av samma författare, publicerats ett antal år senare. I det sammanhang som 

detta working paper används i denna studie menar vi att resultaten och källan bör anses 

vara tillförlitlig. 

 

I sammanhang då vi har beskrivit metodologi för studiens utformning och databearbet-

ning har vi använt oss av branschspecifika läroböcker som källa. Denna källtyp har till 

viss del även legat till grund för beskrivning av de stora teorier som beskrivs i studien. 

Samtliga böcker som vi har refererat till är, inom sitt ämne, välkända och välciterade 

böcker vilket leder till att vi anser dem vara väldigt tillförlitliga inom sitt område och 

därmed användbara i denna studie. 

 

Nyhetsartiklar publicerade i statliga Sveriges Radio, välrenommerade dagstidningar som 

Svenska Dagbladet och Dagens industri samt det branschspecifika magasinet Tidningen 

Balans har använts i faktabeskrivande sammanhang. Dessa nyhetsartiklar genomgår 

samma granskning som andra källtyper och vi menar att den fakta som presenteras bör 

klassas som tillförlitliga. Vidare har även en referens gjorts till en rapport publicerad av 

SNS-analys som är en politiskt obunden mötesplats för forskning. Även denna källa har 

använts i ett faktabaserat sammanhang och bör anses vara tillförlitlig. Samtliga situationer 

för dessa källor har varit för att beskriva en situation som är relaterbar till studiens syfte. 

De bidrar till att öka förståelsen till varför studien genomförs och kommer till viss del 

även att ligga till grund för studiens resultat och analys. 

 

I studien refereras till lagar i Svensk författningssamling. Då dessa är rena faktabeskriv-

ningar av gällande lag i Sverige råder inga tvivel om trovärdigheten och användbarheten 

av dessa källor i denna studie. Vidare har referenser även gjorts till statliga myndigheter 

och departement, som Bolagsverket, Skatteverket och Justitiedepartementet, samt till nat-

ionella organisationer, som Nasdaq OMX Nordic, Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

och Styrelsekollegiet. Även internationella institutioner, som EU-kommissionen, och or-

ganisationer, som OECD, har legat till grund för referering i studien. Samtliga av dessa 

källor anser vi ha hög tillförlitlighet i den situation de har använts, eftersom vi menar att 

syftet till publikationerna gjorts på goda grunder. 
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Avslutningsvis har vi i studien även refererat till internetbaserade källor. Detta tar form 

som uppslagsverk, genom Financial Times ordlista, företag, genom PwC samt som blog-

gar, genom SPSS-akuten och PwCs Företagsbloggen. Då risken för att denna typ av källor 

har ett bakomliggande syfte har en noggrann granskning varit än mer viktig. Därför har 

den information som hämtats in ofta dubbelgranskats av ytterligare internetsökningar för 

att säkerställa dess tillförlitlighet. Eftersom vi har använt denna typ av källor vid nå-

gorlunda grundläggande beskrivningar anser vi att de kan anses vara tillförlitliga och an-

vändbara utifrån det sammanhang det har använts i.  
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Kapitel 4: Empirisk metod 

I detta kapitel redogörs inledningsvis för hur datainsamlingen har gjorts. Vi-

dare följer en beskrivning av respektive variabel samt hur den har beräknats. 

Slutligen presenteras det tillvägagångssätt som har använts för att bearbeta 

data. 

 

4.1 Datainsamling 

I följande del ges en förklaring till hur använd data har samlats in baserat på de urvalskri-

terier som tidigare nämnts. Utgångspunkten för insamlandet av information har varit att 

använda databasen Eikon, men även andra källor har använts. 

 

4.1.1 Företag 

Inledningsvis används Stockholmsbörsens hemsida (Nasdaq OMX Nordic, u.å.b) för att 

samla in information kring vilka företag som var börsnoterade under 2016. Utifrån denna 

sammansatta lista noteras varje år som respektive företag, utifrån information tillgänglig 

genom Skatteverkets sökfunktion (Skatteverket, u.å.), har varit noterat på Stockholms-

börsen och som uppfyller studiens kriterier. För de företag som har varit noterade på 

Stockholmsbörsen under hela perioden görs en komplett datainsamling. För de företag 

som inte har varit noterade på Stockholmsbörsen under hela perioden, oavsett om det 

beror på exempelvis en omlistning eller börsintroducering, samlas data in för den period 

som företaget har varit noterat på Stockholmsbörsens huvudlista. De företag som har fun-

nits på olika listor av Stockholmsbörsens huvudlista under perioden definieras utifrån den 

lista de återfinns på under 2016. Samtliga företag, vilken lista de tillhör samt vilka år för 

vilka data har samlats in återfinns i Bilaga 1. I de fall som ett företag har bytt namn under 

perioden benämns det i bilagan utifrån det namn företaget hade enligt Skatteverket per 

den 15 mars 2018.  
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4.1.2 Finansiell data 

Finansiell data inkluderar i denna studie den data som har använts för att beräkna de två 

beroende variablerna, Tobin’s Q och ROA, samt de två kontrollvariablerna, företagsstor-

lek och skuldsättningsgrad. Samtlig finansiell data för företagen har hämtats från databa-

sen Eikon. Den data som hämtats in beskrivs mer utförligt i 4.2 Val av beroende variabler 

samt i 4.4 Val av kontrollvariabler.  

 

4.1.3 Styrelsedata 

På grund av osammanhängande och inkonsekvent styrelsedata som kunde återfås via Ei-

kon togs beslutet att manuellt samla in samtlig styrelsedata från respektive företags års-

redovisning. Detta innebär att samtlig styrelsedata är insamlad konsekvent och följer 

samma mönster. I de fall en styrelse innehåller representanter för arbetstagarna har de 

ordinarie styrelseledamöterna inkluderats. Däremot har suppleanter inte inkluderats som 

en del av styrelsen. All styrelsedata är insamlad per den sista dagen av företagets räken-

skapsår, vilket innebär att styrelsemedlemmar som avgått under året inte inkluderas i stu-

dien men att styrelsemedlemmar som har tillkommit under året inkluderas i studien.   

 

4.2 Val av beroende variabler 

Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) är alla aktiebolag skyldiga att i bolagsordningen 

ange huruvida företaget har ett annat syfte än att fördela vinst till aktieägarna. Baserat på 

detta kan vi konstatera att, om inget annat nämns, är ett aktiebolags grundläggande syfte 

att skapa värde för aktieägarna. Detta har, tillsammans med tidigare forskning, legat till 

grund för vårt val av beroende variabler i denna studie. Två mått, som efter genomgång 

av tidigare forskning, har visat sig vara vanligt förekommande är Tobin’s Q och ROA, 

vilka även är de två mått vi använder för att definiera finansiell prestation. Att måtten är 

väl använda i tidigare forskning innebär att vi på ett bättre sätt kan jämföra vårt resultat 

med tidigare gjord forskning på ett bättre sätt. 

 

Brown och Caylor (2008) diskuterar kring huruvida Tobin’s Q är ett lämpligt mått för ett 

företags finansiella prestation, med anledning av att måttet tar hänsyn till marknadsvärdet 

på ett företag, vilket i sin tur baseras på investerares uppfattningar om värdet på företaget. 
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De menar att man genom redovisningsbaserade mått på ett bättre sätt kan länka ihop för-

ändringar i styrelsens sammansättning med förändrad prestation hos ett företag och där-

med fastställa om förändringen av styrelsens sammansättning således påverkar prestat-

ionen. Gompers, Ishii och Metrick (2003) menar att investerares förståelse för vilka im-

plikationer ett företags bolagsstyrning har för värderingen av ett bolag inte alltid är god. 

De visar att det finns goda möjligheter till bra avkastning genom att köpa välstyrda bolag 

och sälja bolag med sämre bolagsstyrning. Core, Guay och Rusticus (2006) menar att 

redovisningsbaserade mått, som exempelvis ROA, är bättre än värderingsbaserade mått, 

som exempelvis Tobin’s Q, för att sätta finansiell prestation i förhållande till bolagsstyr-

ning. Trots denna kritik mot Tobin’s Q är måttet vanligt förekommande i tidigare studier, 

vilket innebär att för att få ett jämförbart resultat används det även i denna studie. 

 

Tobin’s Q är ett mått som baseras på att ett företag som presterar bra kommer att handlas 

till ett värde som är högre än det bokförda värdet på dess nettotillgångar (Larcker & 

Tayan, 2011). Måttet kan beräknas på olika sätt, men där vi har valt en av de metoder som 

beskrivs enligt Financial Times (u.å.). Vilket innebär att detta mått således beräknas ge-

nom att vid räkenskapsårets slut titta på förhållandet mellan ett företags marknadsvärde 

och det bokförda värdet på totala tillgångar. Formeln för att beräkna Tobin’s Q har med 

andra ord varit: 

 

 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝐸𝐾+𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
  

  

För att ge ytterligare perspektiv på resultatet kommer även en andra beroende variabel att 

användas, nämligen ROA som mäter avkastningen på de totala tillgångarna i ett företag. 

Detta nyckeltal beräknas genom att företagets rörelseresultat före skatt sätts i relation till 

de totala tillgångarna i företaget. Det ger därmed en fingervisning på hur effektivt företa-

get utnyttjar sina tillgångar oberoende av finansieringsgrad, med anledning av att finan-

siella kostnader inte tas med i beräkningen. Detta nyckeltal har hämtats direkt från Eikon 

vilket innebär att studiens definition av nyckeltalet följer den formel som används i Eikon. 

Formeln för att beräkna ROA har därför varit: 

 

 𝑅𝑂𝐴 =  
(𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
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4.3 Val av oberoende variabler 

Nedan följer en förklaring kring de val som har gjorts för att definiera styrelsens sam-

mansättning. Samtliga variabler är någorlunda övergripande och generella, vilket beror 

på vår önskan att generera ett lättydligt och generaliserbart resultat som på ett enkelt sätt 

kan appliceras vid faktiska beslut vid verkliga situationer. Det är dessa förklarande vari-

abler som kommer ligga till grund för att tolka förändringar av de beroende variabler som 

beskrivs ovan.   

 

4.3.1 Styrelsens storlek 

Storleken på företagens styrelser har som tidigare nämnts hämtats in manuellt från re-

spektive företags årsredovisning, där antalet styrelsemedlemmar har fastställts vid räken-

skapsårets slut och där arbetstagarrepresentanter har inkluderats. Suppleanter har uteläm-

nats då vi har valt att definiera styrelsen enbart baserat på ordinarie ledamöter. Formeln 

för att beräkna styrelsens storlek har med andra ord varit: 

 

 𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 =  𝐵𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑠𝑡ä𝑚𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙𝑑𝑎 +  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑣𝑎𝑙𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟 

 

4.3.2 Oberoende ledamöter 

I denna studie antas respektive företag följa de kriterier som ställs i Koden för att en 

styrelseledamot ska klassas som oberoende, därför har datainsamlingen följt den rappor-

tering om oberoende som respektive företag har gjort. Vanligtvis rapporterar företagen 

huruvida en styrelsemedlem är oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen samt 

huruvida styrelsemedlemen är oberoende gentemot större ägare. För att en styrelsemed-

lem ska räknas som oberoende i denna studie krävs att denne är oberoende gentemot både 

bolaget, bolagsledningen samt större ägare. I de fall ett företag endast har rapporterat om 

en ledamot är oberoende eller ej har vi utgått från antagandet att en ledamot klassas som 

oberoende om denne är det gentemot bolaget, bolagsledningen och större ägare. Datan 

presenteras som den procentuella andelen oberoende styrelseledamöter enligt följande ut-

räkning: 

 

 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘
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4.3.3 Kvinnliga ledamöter 

Utifrån den information som respektive företag återger i sin årsredovisning har vi beräk-

nat antalet styrelsemedlemmar som är kvinnor. Studien utgår från att en person antingen 

är en man eller en kvinna och för att definiera en styrelsemedlem som det ena eller det 

andra könet har en bedömning gjorts baserat på styrelsemedlemmens utseende, namn och 

huruvida de benämns som han eller hon. I de fall det har behövts har även en internets-

ökning gjorts för att förstärka tillförlitligheten. Baserat på antalet kvinnor och styrelsens 

storlek har sedan den procentuella andelen kvinnliga styrelseledamöter beräknats enligt 

följande formel: 

 

 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘
  

 

4.3.4 Ledamöternas genomsnittsålder 

För att få ett så jämförbart och representativt resultat som möjligt har vi i denna studie 

valt att definiera åldern utifrån styrelsemedlemmarnas genomsnittsålder. Detta val base-

ras på tidigare forskning som menar att en låg genomsnittsålder motsvarar en hög ålders-

spridning. För att beräkna genomsnittsåldern på styrelsemedlemmarna har vi inlednings-

vis noterat födelseåret, då det är denna data som presenteras i årsredovisningen, för re-

spektive styrelsemedlem. Baserat på respektive styrelsemedlems födelseår har sedan den 

totala åldern för samtliga styrelsemedlemmar beräknats, vilket i sin tur har dividerats med 

styrelsens storlek. Formeln för att beräkna styrelsens genomsnittsålder har med andra ord 

varit: 

 

 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠å𝑙𝑑𝑒𝑟 =  
𝐿𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑑𝑎 å𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘
  

 

4.4 Val av kontrollvariabler 

En bivariat analys är den som görs då man analyserar huruvida det finns ett samband 

mellan två variabler (Bryman & Bell, 2013), vilket i denna studie är att analysera sam-

bandet mellan de beroende och de oberoende variablerna var för sig. När en multivariat 
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analys istället genomförs innebär det att en tredje variabel (Bryman & Bell, 2013) inklu-

deras i studien. En eller flera kontrollvariabler inkluderas vanligtvis i en studie för att 

kontrollera för att korrekta slutsatser dras och att det inte finns ett spuriöst samband. Ett 

spuriöst samband innebär att samvariationen man ser mellan två variabler egentligen be-

ror på en tredje variabel (Sundell, 2012). De kontrollvariabler som inkluderas i denna 

studie är variablerna företagsstorlek och skuldsättningsgrad.  

 

Företagsstorlek är ett mått som grundas i företagets totala tillgångar. Denna kontrollvari-

abel inkluderas i denna studie eftersom vi misstänker att företagsstorlek kan påverka både 

styrelsens sammansättning och dess finansiella prestation. Eftersom detta mått ofta kan 

vara väldigt snedfördelat har vi valt att logaritmera måttet, vilket är en vanlig metod i 

tidigare gjorda studier (Guest, 2009; Yermack, 1996). Detta innebär att företagsstorlek är 

beräknat enligt följande formel: 

 

 𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝑙𝑜𝑔 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟)  

 

Skuldsättningsgrad är ett vanligt förekommande nyckeltal som beräknar kvoten mellan 

ett företags totala skulder och eget kapital. Detta mått ger en fingervisning av företagets 

finansiella risk. Denna kontrollvariabel inkluderas i denna studie huvudsakligen eftersom 

vi misstänker att den kan påverka ett företags finansiella prestation. En högre skuldsätt-

ningsgrad kan innebära att större investeringar har gjorts och att den finansiella prestat-

ionen därmed kan förbättras. Men eftersom det även innebär att företaget utsätter sig för 

en större risk skulle det kunna innebära en försämrad finansiell prestation. Den formel 

som har använts för att beräkna respektive företags skuldsättningsgrad är med andra ord: 

 

 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
  

 

4.5 Databearbetning 

Insamlad data kommer i denna studie att analyseras i en panelstudie. Denna analysmetod 

är en kombination mellan användandet av data från både en tidsserie samt från tvärsnitt, 

vilket innebär att information om ett specifikt företag ges över tid (Brooks, 2008). Vidare 
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kontrollerar man med paneldata, till skillnad från med en tidsseriestudie eller tvärsnitts-

studie, för individuell heterogenitet (Baltagi, 2011). Genom att använda paneldata skapas 

möjligheten att, till skillnad från med en tvärsnittsstudie som studerar data vid en specifik 

tidpunkt, studera hur komplex data förändras över tid (Baltagi, 2011). Eftersom fullstän-

dig data inte finns för samtliga företag i urvalet innebär det att studien är en obalanserad 

panel (Brooks, 2008).  

 

Vidare finns det tre olika typer av modeller för att analysera paneldata, nämligen pooled 

regression, fixed effect och random effect. Den mest simpla modellen, pooled regression, 

utnyttjar samma tillvägagångssätt som för tvärsnittsstudier då den samlar ihop observat-

ionerna, vilket innebär att heterogeniteten försvinner (Gujarati & Porter, 2009). I en fixed 

effect-modell tillåts inte interceptet att variera över tid men mellan enheter medan den 

uppskattade lutningen är låst både mellan enheter och över tid (Brooks, 2008). I random 

effect-modellen antas, till skillnad från fixed effect-modellen, istället att interceptet för 

varje tvärsnittsenhet utgår från ett gemensamt intercept, samtidigt som en slumpmässig 

variabel läggs till för att mäta de slumpmässiga avvikelserna från varje enhets intercept, 

där denna variabel tillåts variera mellan enheter men inte över tid (Brooks, 2008).  

 

Fixed effect-modellen är den metod som är mest lämplig när urvalet utgör hela populat-

ionen (Brooks, 2008), vilket urvalet i denna studie gör. Då pooled regression är en be-

gränsad form bortses denna metod från i denna studie. Vidare kan man testa för vilken 

modell, av fixed effect och random effect, som är mest lämplig genom att göra ett Haus-

man test (Brooks, 2008). För att bekräfta vårt inledande antagande att fixed effect-mo-

dellen är det korrekta metodvalet, eftersom urvalet utgör hela populationen, genomförs 

inledningsvis detta Hausman test. Det görs genom att en regression med random effects 

utförs och att detta resultat sedan testas. Om p-värdet i ett Hausman test är inom signifi-

kansnivån så innebär det att random effect-modellen inte är lämplig utan regressionen 

skall istället göras med fixed effect-modellen (Brooks, 2008). För att få ett så inre jäm-

förbart resultat som möjligt bedöms samtliga p-värden i detta test efter den högre signifi-

kansnivån på tioprocentsnivån. 

 

Den programvara som huvudsakligen används för att bearbeta datan är EViews, som en-

ligt Brooks (2008) är både användarvänlig och flexibel i sina funktioner. Då Brooks 



42 
 

(2008) beskriver hur EViews ska användas steg för steg är det även dessa rekommendat-

ioner som studien utgår ifrån. Eftersom en panelstudie inte är lika vanligt som en tvär-

snittsstudie finns det emellertid vissa brister i EViews när det kommer till att göra dia-

gnostiska tester. Därför används även mjukvaruprogrammet Gretl då diagnostiskt test för 

heteroskedasticitet utförs. Eftersom Gretl stödjer EViews filtyper innebär detta inget 

nämnvärt problem för vår databearbetning. Vidare dubbelkollas resultatet för varje 

regression som görs i Gretl med EViews, för att säkerställa att programmen fungerar på 

samma sätt.  

 

4.5.1 Signifikansnivå 

Den exakta signifikansnivån kallas vanligtvis för p-värdet (Brooks, 2008), vilket är det 

som genereras i en regression i EViews. En vanligt använd signifikansnivå är fempro-

centsnivån (Brooks, 2008), vilket även är den signifikansnivå som denna studie utgår 

ifrån. Detta innebär att om p-värdet för någon av de regressioner som görs är lägre än 

0,05 anses resultatet vara signifikant. Om man vill undersöka fler signifikansnivåer är 

enprocentsnivån och tioprocentsnivån vanligt förekommande (Brooks, 2008) för att testa 

för starkare respektive svagare signifikans. Dessa nivåer är i denna studie komplemente-

rande, men resultatet och analysen baseras huvudsakligen på en femprocentig signifikans-

nivå.  

 

4.5.2 Förklaringsgrad 

Förklaringsgraden i en regression benämns vanligen som R2 och antar ett värde mellan 

noll och ett (Greene, 2012). Värdet som anges visar hur stor del av variationen i de bero-

ende variablerna som kan förklaras av de oberoende variablerna och kontrollvariablerna. 

Ett högre värde innebär att en större del av resultatet kan förklaras av modellen, vilket 

således innebär att en mindre del beror på icke undersökta variabler. Ett värde som över-

stiger 0,5 ses däremot som relativt högt. Eftersom den ursprungliga förklaringsgraden inte 

kan minska då fler oberoende variabler inkluderas så används vanligtvis den justerade 

förklaringsgraden, som även kan minska vid adderandet av ytterligare förklarande vari-

abler (Greene, 2012). Detta föranleder att det är den justerade förklaringsgraden som hu-

vudsakligen analyseras i denna studie.    
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4.5.3 Regressionsanalyser 

En regressionsanalys ger oss möjligheten att undersöka huruvida det finns ett samband 

mellan företagens finansiella prestation, genom variablerna Tobin’s Q samt ROA, och 

styrelsen sammansättning, genom variablerna storlek, oberoende, kvinnor och ålder. En 

regressionsanalys förklarar förändringar i en beroende variabel genom att hänvisa till för-

ändringar i en oberoende variabel (Brooks, 2008). Som tidigare nämnt analyseras den 

insamlade datan genom en panelstudie med en obalanserad panel, eftersom datan som 

hämtats in är ojämn på det vis att det inte finns information från hela tidsperioden från 

varje företag som deltar i studien. På grund av de komplementerande kontrollvariablerna 

klassas den typ av regression som ligger till grund för att undersöka hypoteserna för mul-

tivariat analys. Vilket skiljer sig från en bivariat analys genom att de beroende och de 

oberoende variablerna komplementeras med kontrollvariabler som vi misstänker kan på-

verka det egentliga sambandet (Sundell, 2009). För att utöka studien görs inledningsvis 

även bivariata analyser, då respektive oberoende variabel analyseras var för sig. Vidare 

görs även regressionsanalyser innehållandes enbart de oberoende variablerna samt inne-

hållandes enbart kontrollvariablerna.  

 

Innehållandes samtliga oberoende variabler och kontrollvariabler görs fyra regressioner 

med fixed effect-modellen för respektive beroende variabel, vilket innebär att studien ut-

går ifrån åtta stycken regressioner. Dessa kompletteras med fyra regressioner med random 

effect-modellen för respektive beroende variabel, för att testa vilken modell som är mest 

lämplig för respektive dataset. Vidare görs även två regressioner innehållandes samtliga 

företag med borttagna extremvärden, vilket förklaras mer utförligt i 4.5.5 Extremvärden. 

 

4.5.4 Ordinary Least Squares 

Vanligtvis är den mest optimala metoden för beräkning av en klassisk linjär regressions-

modell den som kallas för ordinary least squares (OLS) (Kennedy, 2008). Metoden inne-

bär att en vanlig ekvation för ett linjärt samband utförs. Avståndet mellan den genererade 

linjen och respektive observation kallas för residual. Genom att varje residual kvadreras 

bildas många små kvadrater. Den genererade linjen placeras i relation till respektive ob-

servation på ett sätt som innebär att den sammanlagda arean av dessa kvadrater, som 
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namnet på modellen antyder, är så liten som möjligt. (Brooks, 2008). För att denna be-

räkningsmetod ska anses vara den mest optimala krävs att ett antal antaganden, gällande 

hur datan genereras, uppfylls (Brooks, 2008; Kennedy, 2008). Dessa antaganden är som 

följer och förklaras mer utförligt nedan. 

 

Antagande I: Det finns ett linjärt samband mellan 

den beroende och de oberoende variablerna.  

 

Om en konstant inkluderas i regressionen kan detta antagande inte brytas (Brooks, 2008). 

Vidare kan vi konstatera att då regressionen huvudsakligen görs med en fixed effect-mo-

dell och att varje observation därmed ges ett intercept, kan detta antagande antas vara 

uppfyllt och testas därför inte mer utförligt i denna studie.  

 

Antagande II: Residualerna antas vara homoske-

dastiska, det vill säga de antas vara konstanta.  

 

Motsatsen till homoskedasticitet kallas för heteroskedasticitet, vilket föreligger då resi-

dualerna inte har en konstant varians (Kennedy, 2008). Då EViews inte innehåller ett 

automatiskt diagnostiskt test för heteroskedasticitet används i denna studie en komplette-

rande programvara i form av Gretl. Då testet genererar ett p-värde innebär det att om detta 

faller inom signifikansnivån så bekräftas antagandet att residualerna är homoskedastiska. 

 

Antagande III: Residualerna antas vara okorrele-

rade med varandra, det vill säga autokorrelation an-

tas inte föreligga. 

 

Om residualerna korrelerar med varandra antas de vara autokorrelerade. Skulle autokor-

relation föreligga så riskerar regressionen att bli missvisande och ineffektiv, vilket inne-

bär att detta är ett viktigt diagnostiskt test. För att testa om autokorrelation föreligger ser 

vi till värdet på Durbin-Watson-statistikan efter genomförd regression i EViews där ett 

värde mellan 0 och 4 erhålles (Brooks, 2008). Värden nära 0 indikerar på en positiv auto-

korrelation och ett värde nära 4 indikerar på en negativ autokorrelation, där ett värde kring 

2 bör eftersträvas då det tyder på att ingen autokorrelation föreligger mellan observation-

erna. Vidare skattas en lägre och en högre gräns (Gujarati & Porter, 2009), vilket innebär 



45 
 

att om värdet för Durbin-Watson-statistikan faller inom detta intervall kan antagandet att 

autokorrelation inte föreligger bekräftas. I denna studie baseras detta intervall på en fem-

procentig signifikansnivå enligt en tabell tillhandahållen av Gujarati och Porter (2009). 

Vilket innebär att detta intervall är, för regressionen med samtliga företag, mellan gräns-

värdena 1,651 och 2,183. För regressionerna gjorda för respektive lista är detta intervall 

mellan gränsvärdena 1,334 och 2,186. Anledningen till att dessa skiljer sig åt beror på 

den stora skillnaden i antalet observerade företag. 

 

Antagande IV: Residualerna antas vara normalför-

delade.  

 

Enligt centrala gränsvärdessatsen följer ett dataset med ett stort antal observationer en 

normalfördelning (Brooks, 2008), vilket baseras på lagen om stora siffror som säger att 

genomsnittet av ett sampel konvergerar till medelvärdet av populationen. På grund av 

detta testas detta antagande inte mer utförligt. 

 

Antagande V: Det föreligger inte någon multikolli-

nearitet, det vill säga det finns inget exakt samband, 

mellan de oberoende variablerna. 

 

Om flera oberoende variabler skulle korrelera med varandra skulle det innebära att de inte 

orsakar förändring av den beroende variabelns lutning (Brooks, 2008). Det föreligger näs-

tan alltid en liten multikollinearitet mellan de oberoende variablerna, men det är när denna 

korrelation blir väldigt hög som antagandet inte håller. Perfekt multikollinearitet förelig-

ger då en exakt relation mellan variablerna återfinns och nära multikollinearitet föreligger 

då en hög grad av korrelation mellan variablerna återfinns (Brooks, 2008). I denna studie 

testas för multikollinearitet genom en korrelationsmatris i vilken nära multikollinearitet 

antas då det genererade värdet överstiger 0,8 (Kennedy, 2008). Om nära, eller perfekt, 

multikollinearitet föreligger kan en åtgärd vara att ta bort en av de berörda variablerna. 

För att ytterligare testa för multikollinearitet görs även ett VIF-test. Om detta test antar 

ett värde som överstiger 10 så innebär det att problem med multikollinearitet kan före-

komma (Gujarati & Porter, 2009). 
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Sammanfattningsvis görs tre stycken test för att kontrollera för de antaganden som görs 

för att OLS ska vara den mest optimala analysmetoden i en klassisk linjär regressionsmo-

dell. En summering av dessa antaganden samt de tester som görs för att kontrollera dessa 

återfinns i Tabell 5 nedan.  

 

Tabell 5. OLS-antaganden med tillhörande tester 

Antagande Test 

I Linjärt samband finns Inget test görs 

II Residualerna är homoskedastiska Wald test för heteroskedasticitet 

III Residualerna är inte autokorrelerade Durbin-Watson statistika 

IV Residualerna är normalfördelade Inget test görs 

V Multikollinearitet förekommer inte Korrelationsmatris & VIF-test 

 

4.5.5 Extremvärden 

Eftersom användningen av ett dataset innehållandes många extremvärden kan förkasta 

antagandet om normalfördelning och därmed ge snedvridna och felaktiga resultat 

(Brooks, 2008), så finns det fog för en genomgång av den insamlade data som används i 

studien. Det uppstår även en risk att en hypotes förkastas trots att den är korrekt om man 

inte noga studerar extremvärdenas påverkan på analysen (Brooks, 2008). För att analysera 

huruvida extremvärden existerar i det insamlade datasetet testas datan genom att studera 

residualerna för att hitta eventuella värden som kan tänkas bidra till ett försämrat resultat. 

Genom att utesluta observationer som för de beroende variablerna befinner sig i svansarna 

av normalfördelningen, 2,5 procent på vardera sida, har en regression exklusive extrem-

värden kunnat göras.  

 

För kontrollvariabeln företagsstorlek justeras extremvärden genom logaritmering, vilket 

skalar om samt drar in extremvärden med syftet att minimera risken för att antagandet om 

normalfördelning förkastas (Brooks, 2008). Logaritmering kan däremot inte användas för 

negativa värden eller värden som är lika med noll (Brooks, 2008), vilket begränsar möj-

ligheterna att justera för extremvärden när det kommer till övriga variabler i datasetet, då 

dessa variabler innehåller värden som inte kan logaritmeras.   
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Kapitel 5: Resultat 

I detta kapitel redogörs för det resultat som genereras från de statistiska tes-

ter som genomförs i studien. Inledningsvis presenteras grundläggande de-

skriptiv statistik från datasetet, detta övergår sedan till regressionsanalyser 

som undersöker studiens syfte.  

 

5.1 Deskriptiv statistik 

Grundläggande deskriptiv statistik för genomsnittlig data för respektive variabel och lista 

återges nedan i Tabell 6. Resultatet visar att båda beroende variablernas genomsnitt ökar 

stegrande med respektive lista. Genomsnittsvärdet för Tobin’s Q visar att företagen, för 

samtliga listor, är värderade över sitt bokförda värde då Tobin’s Q hade varit 1 om mark-

nadsvärderingen är samma som det bokförda värdet. Genomsnittsvärdet för ROA visar 

att för företag tillhörande både mid cap och large cap är detta runt tio procent, men att det 

är negativt för företag tillhörande small cap.  

 

Gällande de oberoende variablerna är det noterbart att genomsnittsvärdet för styrelsens 

storlek är 7,61 ledamöter. Vidare visar genomsnittet för respektive lista att mindre företag 

vanligtvis har en mindre styrelse, då snittet är 6,37 och större företag vanligtvis har en 

större styrelse då företag tillhörande mid cap respektive large cap har en genomsnittlig 

styrelse på 7,35 respektive 9,46 styrelseledamöter. Variabeln oberoende styrelseledamö-

ter visar att det är vanligare i mindre företag att ha en större andel oberoende ledamöter 

än vad det är i större företag. I jämförelse med Koden kan konstateras att samtliga företag 

genomsnittligen uppfyller de bestämmelser som finns. Vidare visar variabeln kvinnor att 

den genomsnittliga andelen kvinnor i svenska styrelser är 24 procent. Detta snitt visar 

även att en jämn könsfördelning inte finns i svenska styrelser, oavsett företagets storlek. 

Huruvida Kodens bestämmelser, att en jämn könsfördelning ska eftersträvas, följs eller 

inte, kan utifrån denna data varken bekräftas eller dementeras. Slutligen kan noteras att 

genomsnittsvärdet för variabeln ålder följer ett liknande mönster på respektive lista, då 

detta är runt 56 år för samtliga företag. 

 

Precis som de beroende variablerna ökar även kontrollvariabeln företagsstorlek succesivt 

med respektive lista. Den fjärde finansiella variabeln, skuldsättningsgrad, följer däremot 
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ett annat mönster då det kan beskrivas som u-format då resultatet är högt på small cap, 

lägre på mid cap och högt på large cap. Värdet för samtliga företag visar att ett svenskt 

företag i genomsnitt har skulder som är 1,63 gånger så stora som det egna kapitalet. 

 

Tabell 6. Genomsnittlig statistik för samtliga variabler 

 Small cap Mid cap Large cap Samtliga listor 

  Medel Medel Medel Medel 

Antal företag 67 54 48 169 

Tobin's Q 1,81 2,06 2,20 2,01 

ROA (%) -2% 8% 11% 5% 

Storlek (antal) 6,37 7,35 9,46 7,61 

Oberoende (%) 64% 61% 54% 60% 

Kvinnor (%) 22% 26% 25% 24% 

Ålder 55 56 56 56 

Företagsstorlek (Mkr) 1 178 3 022 59 201 19 206 

Skuldsättningsgrad 2,09 1,05 1,66 1,63 

 

I Tabell 7 nedan presenteras statistik i form av min- och maxvärden för respektive varia-

bel och respektive lista. Noterbart gällande de beroende variablerna är att för Tobin’s Q 

innehåller small cap både det företag som marknaden värderar lägst samt det företag som 

marknaden värderar högst i förhållande till företagets bokförda värde. Vidare är det även 

värt att notera att undervärderingen stiger med varje lista, vilket med andra ord innebär 

att desto större företaget är desto mindre är det undervärderat. Noterbart för ROA är att 

den största spridningen mellan det företag med lägst ROA och det företag med högst ROA 

återfinns på mid cap.  

 

Gällande de oberoende variablerna visar statistiken att inget företag har en styrelse som 

består av färre än tre ledamöter. Vilket stämmer överens med de regler som finns gällande 

publika aktiebolag, som säger att detta är det minsta antal styrelsemedlemmar ett publikt 

aktiebolag får ha. Den största styrelsestorleken ökar med företagsstorleken, och därmed 

även för respektive lista, då den största styrelsen är 11, 12 och 14 på small cap, mid cap 

respektive large cap. Vidare finns det bolag vars samtliga styrelseledamöter klassificeras 

som beroende. Detta går emot Koden, som säger att minst två ledamöter ska vara obero-

ende gentemot både bolaget och större aktieägare. Eftersom denna observation endast 

återfinns på small cap kan detta förklaras av att mindre bolag inte var tvunget att följa 

Koden före 2008. Eftersom bestämmelserna i Koden är ett antal, och inte en procentuell 
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del, kan man utifrån denna data inte konstatera huruvida samtliga företag på mid cap och 

large cap följer dessa bestämmelser eller ej. Variabeln kvinnor visar att det finns företag 

tillhörande respektive lista med en styrelse som består av enbart män, däremot är det end-

ast på small cap som det återfinns ett företag med en styrelse som består av enbart kvinnor. 

Enligt Koden, som menar att en jämn könsfördelning ska eftersträvas, är båda dessa typer 

av fördelning inte optimala. De företag då andelen kvinnor närmar sig 50 procent är även 

de företag som därmed följer Koden bäst. Avslutningsvis visar variabeln ålder att den 

högsta genomsnittsåldern skiljer sig fyra år mellan small cap och large cap. Däremot skil-

jer den lägsta genomsnittsåldern sig elva år, mellan large cap, där företaget med den lägsta 

genomsnittsåldern återfinns, och mid cap, där företaget med den högsta genomsnittsål-

dern återfinns.  

 

Kontrollvariablerna visar att det finns en väldigt stor spridning mellan det minsta och det 

största företaget som tar del av denna studie. Det företag som har minst totala tillgångar, 

27 miljoner kronor, och det företag som har flest totala tillgångar, 569 468 miljoner kro-

nor visar denna stora spridning. Vidare visas även att skuldsättningsgraden mellan före-

tagen kan skilja sig åt rejält, då det företag som har lägst skuldsättningsgrad har en negativ 

sådan medan det företag som har högst skuldsättningsgrad visar värdet 303,25.  

 

Tabell 7. Min- och maxvärden för samtliga variabler 

 Small cap Mid cap Large cap Samtliga listor 

  Min Max Min Max Min Max Min Max 

Antal företag 67 54 48 169 

Tobin's Q 0,35 27,95 0,42 11,10 0,61 19,60 0,35 27,95 

ROA (%) -148% 41% -117% 111% -38% 97% -148% 111% 

Storlek (antal) 3 11 4 12 3 14 3 14 

Oberoende (%) 0% 100% 25% 100% 17% 100% 0% 100% 

Kvinnor (%) 0% 100% 0% 71% 0% 60% 0% 100% 

Ålder 40 69 43 66 32 65 32 69 

Företagsstorlek (Mkr) 27 21 184 40 48 770 69 569 468 27 569 468 

Skuldsättningsgrad -3,08 303,25 -23,45 7,84 -31,45 58,62 -31,45 303,25 
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5.2 Regressionsdiagnostik 

I följande del presenteras den regressionsdiagnostik som har utförts för att kontrollera för 

att de antaganden som görs i en OLS uppfylls. Testernas resultat återfinns i sin helhet i 

Bilaga 3-5.  

 

5.2.1 Test för val av OLS-metod 

Ett Hausman test har gjorts för samtliga åtta regressioner för att kontrollera vilken modell 

av fixed effect-modellen och random effect-modellen som är mest lämplig. Testen visade 

att för samtliga regressioner är fixed effect-modellen den mest lämpliga, på en tio pro-

centig signifikansnivå. Därför kommer inte någon kompletterande regression med 

random effect-modellen att göras till någon regression. Resultatet från samtliga tester 

återfinns i Bilaga 3. 

 

5.2.2 Test för Antagande II 

För att undersöka Antagande II genomförs ett test för heteroskedasticitet på respektive 

regression gjord med fixed effect-modellen. Då resultatet i samtliga tester, utifrån noll-

hypotesen att residualerna har en konstant varians, visar ett p-värde som faller inom sig-

nifikansnivån kan vi bekräfta att Antagande II, att residualerna är homoskedastiska, upp-

fylls. Resultatet för samtliga regressioner återfinns i Bilaga 4. 

 

5.2.3 Test för Antagande III 

Antagande III testas genom att analysera värdet som Durbin-Watson statistikan antar i 

respektive regression, som tidigare nämnt antar denna ett värde mellan 0 och 4, där ett 

värde så nära 2 som möjligt är att föredra. Utifrån de gränsvärden som satts upp för 

regressionen med samtliga företag kan vi konstatera att Durbin-Watson-statistikan faller 

inom intervallet, resultatet visas i Tabell 8 nedan, och att vi därmed kan anta att ingen 

autokorrelation föreligger i dessa. Angående regressionerna för respektive lista kan vi 

givet det tillåtna intervallet konstatera att Durbin-Watson-statistikan faller utanför inter-

vallet när det kommer till företag tillhörande mid cap för Tobin’s Q samt företag tillhö-

rande large cap för ROA, vilket indikerar på att viss autokorrelation föreligger i dessa 
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regressioner. För övriga regressioner faller Durbin-Watson-statistikan inom intervallet 

vilket indikerar på att ingen autokorrelation antas föreligga i dessa. 

 

Tabell 8. Autokorrelationstest för samtliga regressioner 

  Tobin's Q ROA Undre gräns Övre gräns 

Samtliga 1,7000 1,7509 1,6510 2,1830 

Small cap 2,1317 2,0155 1,3340 2,1860 

Mid cap 1,0257 1,7805 1,3340 2,1860 

Large cap 1,7086 1,1084 1,3340 2,1860 

 

5.2.4 Test för Antagande V 

Ett multikollinearitetstest görs på samtliga fyra dataset. Detta görs mellan de oberoende 

variablerna samt kontrollvariablerna. Ur resultatet kan utläsas att ingen av dessa variabler 

har en nära korrelation med någon annan variabel, eftersom inget resultat överstiger 0,8. 

I Tabell 9 nedan kan vi konstatera att de variabler som korrelerar mest, då alla företag 

undersöks, är företagsstorlek och styrelsens storlek då det värdet uppgår till 0,72. Samt-

liga tabeller återfinns i Bilaga 5 och dessa visar att detta värde, 0,72, är även det högsta 

värdet för samtliga dataset. Med detta resultat som grund kan vi därmed bekräfta att An-

tagande V, att det inte föreligger någon multikollinearitet, uppfylls. 

 

Tabell 9. Korrelationsmatris för samtlig data 

Samtliga företag 

 Storlek Oberoende Kvinnor Ålder Företagsstorlek 
Skuld-
sättn. 

Storlek 1,00      

Oberoende -0,34 1,00     

Kvinnor 0,15 0,04 1,00    

Ålder 0,04 0,02 -0,09 1,00   

Företagsstorlek 0,72 -0,23 0,09 0,09 1,00  

Skuldsättningsgrad -0,01 0,04 -0,05 0,02 0,01 1,00 

 

För att säkerställa att ingen multikollinearitet föreligger har även ett VIF-test genom-

förts. Detta har enbart gjorts för regressionen innehållandes data för samtliga företag 
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och presenteras i Tabell 10 nedan. Som kan utläsas ur detta resultat bekräftas det resul-

tat som presenterats i korrelationsmatrisen ovan, nämligen att ingen multikollinearitet 

föreligger.  

 

Tabell 10. VIF-test för samtlig data 

Samtliga företag 

  Tobin's Q ROA 

Storlek 1,0751 1,0754 

Oberoende 1,0608 1,0608 

Kvinnor 1,0850 1,0846 

Ålder 1,0645 1,0643 

Företagsstorlek 1,0780 1,0776 

Skuldsättningsgrad 1,0132 1,0125 

 

5.3 Regressioner 

Nedan presenteras resultatet från de regressioner som har gjorts. Efter tidigare nämnda 

tester görs två regressioner, en för varje beroende variabel, för respektive dataset indelade 

i företag tillhörande small cap, mid cap och large cap samt ytterligare två regressioner 

innehållande samtliga företag. Vilket således innebär att åtta regressioner har gjorts. Re-

sultatet för respektive regression presenteras i tabeller, där man utifrån koefficienten kan 

avgöra huruvida det potentiella sambandet är negativt eller positivt. 

 

5.3.1 Enskilda regressioner 

I Tabell 11 nedan presenteras resultat från regressioner, innehållandes data från samtliga 

företag, gjorda med respektive oberoende variabel var för sig, alla oberoende variabler 

tillsammans samt enbart kontrollvariablerna och den beroende variabeln Tobin’s Q. Med 

variabeln storlek återfinns på tioprocentsnivån ett positivt statistiskt signifikant samband 

med Tobin’s Q både i den regression då enbart storlek inkluderas samt i den regression 

då samtliga oberoende variabler inkluderas. I regressionen gjord med enbart styrelsens 

storlek och Tobin’s Q antar den justerade förklaringsgraden värdet 0,5321. Den justerade 

förklaringsgraden i den andra regressionen som innehåller ett statistiskt signifikant sam-

band, det vill säga den gjord med samtliga oberoende variabler, är den justerade förkla-
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ringsgraden 0,5848. Då förklaringsgraden inte är justerad är värdet ett fåtal procenten-

heter högre då värdet 0,5855 återfinns. För övriga regressioner återfinns inget signifikant 

samband för någon variabel. 

 

Tabell 11. Enskilda regressioner med Tobin’s Q 

Variabel Tobin's Q 

Konstant 1,4766 
(0,3151) *** 

2,1193 
(0,1804) *** 

1,9939 
(0,1071) *** 

2,9426 
(0,8519) *** 

1,5347 
(0,8991) * 

4,0253 
(2,1737) * 

Storlek 0,0704 
(0,0412) *    

0,0930 
(0,0383) *  

Oberoende 
 

-0,1999 
(0,2970)   

-0,1589 
(0,3044)  

Kvinnor 
  

0,0731 
(0,4239)  

0,0500 
(0,4191)  

Ålder 
   

-0,0167 
(0,0153) 

-0,0030 
(0,0145)  

Företagsstorlek 
     

-0,2151 
(0,2319) 

Skuldsättningsgrad 
    

-0,0006 
(0,0043) 

       

n 1570 1495 1569 1568 1495 1581 

R2 0,5855 0,6337 0,5847 0,5850 0,6354 0,5842 

R2 (justerad) 0,5321 0,5838 0,5312 0,5314 0,5848 0,5308 

* Signifikant på 10%-nivån, ** Signifikant på 5%-nivån, *** Signifikant på 1%-nivån 

Resultatet som presenteras är först koefficienten och inom parentesen standardfelet 

 

I Tabell 12 nedan presenteras resultat från regressioner, innehållandes data från samtliga 

företag, gjorda med respektive oberoende variabel var för sig, alla oberoende variabler 

tillsammans samt enbart kontrollvariablerna och den beroende variabeln ROA. Med va-

riabeln storlek återfinns på femprocentsnivån ett positivt statistiskt signifikant samband 

med ROA. För denna regression antar den justerade förklaringsgraden värdet 0,5881. Då 

förklaringsgraden inte är justerad är värdet ett fåtal procentenheter högre då värdet 0,6351 

återfinns. Bortsett från företagsstorlek, som är signifikant på enprocentsnivån i den 

regression som görs innehållandes enbart kontrollvariablerna, återfinns inget signifikant 

samband för någon variabel.  
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Tabell 12. Enskilda regressioner med ROA 

Variabel ROA 

Konstant -0,0100 
(0,0273) 

0,0522 
(0,0171) *** 

0,0427 
(0,0093) *** 

0,0631 
(0,0738) 

0,0566 
(0,0787) 

-1,8418 
(0,1813) *** 

Storlek 0,0080 
(0,0036) **    

0,0058 
(0,0036)  

Oberoende 
 

0,0010 
(0,0282)   

-0,0021 
(0,0289)  

Kvinnor 
  

0,0322 
(0,0368)  

0,0486 
(0,0398)  

Ålder 
   

-0,0002 
(0,0013) 

-0,0001 
(0,0014)  

Företagsstorlek 
     

0,2019 
(0,0193) *** 

Skuldsättningsgrad 
    

-0,0003 
(0,0004) 

       

n 1568 1494 1567 1566 1494 1579 

R2 0,6351 0,6303 0,6336 0,6334 0,6308 0,6610 

R2 (justerad) 0,5881 0,5799 0,5863 0,5861 0,5798 0,6173 

* Signifikant på 10%-nivån, ** Signifikant på 5%-nivån, *** Signifikant på 1%-nivån 

Resultatet som presenteras är först koefficienten och inom parentesen standardfelet 

  

5.3.2 Regression samtliga företag 

I Tabell 13 nedan presenteras den gjorda regressionsanalysen innehållande dataset från 

samtliga företag. För den beroende variabeln Tobin’s Q kan vi konstatera att ett positivt 

statistiskt signifikant samband, på femprocentsnivån, återfinns med variabeln storlek. Ut-

över detta samband visar resultatet att det inte finns något statistiskt samband mellan nå-

gon oberoende variabel och varken Tobin’s Q eller ROA. Tydligt är däremot att det finns 

ett positivt signifikant samband mellan kontrollvariabeln Företagsstorlek och ROA, ett 

samband som däremot inte finns med Tobin’s Q. 

 

Den justerade förklaringsgraden antar värdet 0,5843 för Tobin’s Q vilket innebär att cirka 

58 procent av variationen förklaras av modellen. Vidare antar motsvarande förklarings-

grad för ROA värdet 0,6116, vilket innebär att cirka 61 procent av variationen förklaras 

av modellen. Detta tyder på att den justerade förklaringsgraden är någorlunda jämn oav-

sett om Tobin’s Q eller ROA är den beroende variabeln. När förklaringsgraden inte är 

justerad är värdet ett fåtal procentenheter högre för båda modeller, då förklaringsgraden 

uppgår till 0,6355 och 0,6595 för Tobin’s Q respektive ROA. 
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Tabell 13. Regressionsanalys för samtliga företag 

Samtliga företag 

  Tobin's Q ROA 

Variabel Koeff. Std. Fel P-värde  Koeff. Std. Fel P-värde  

Konstant 2,7383 2,2382 0,2214  -1,9220 0,2046 0,0000 *** 

Storlek 0,0988 0,0396 0,0128 ** -0,0035 0,0036 0,3363  

Oberoende -0,1544 0,3057 0,6137  -0,0066 0,0279 0,8135  

Kvinnor 0,0677 0,4208 0,8722  0,0188 0,0385 0,6248  

Ålder -0,0027 0,0146 0,8556  -0,0006 0,0013 0,6654  

Företagsstorlek -0,1351 0,2300 0,5571  0,2160 0,0210 0,0000 *** 

Skuldsättningsgrad -0,0001 0,0039 0,9727  -0,0003 0,0004 0,4833           

n 1495 1494 

R2 0,6355 0,6595 

R2 (justerad) 0,5843 0,6116 
* Signifikant på 10 % -nivån, ** Signifikant på 5 % -nivån, *** Signifikant på 1 % -nivån 

 

5.3.3 Regression small cap 

I Tabell 14 nedan presenteras den gjorda regressionsanalysen innehållande dataset med 

företag tillhörande small cap. För den beroende variabeln Tobin’s Q utläses ett positivt 

statistiskt signifikant samband på femprocentsnivån med den oberoende variabeln storlek, 

vilket återges av den positiva lutningskoefficienten. Vidare återfinns inget, förutom ett 

svagare negativt statistiskt samband mellan beroende variabeln ROA och oberoende va-

riabeln storlek på tioprocentsnivån, statistiskt signifikant samband mellan någon av de 

beroende och oberoende variablerna. Återigen visar resultatet att det finns ett statistiskt 

signifikant samband mellan kontrollvariabeln företagsstorlek och ROA, med tillägget att 

den andra beroende variabeln Tobin’s Q uppvisar ett negativt statistiskt samband till kon-

trollvariabeln Företagsstorlek. 

  

Den justerade förklaringsgraden antar i Tobin’s Q värdet 0,4904, vilket innebär att cirka 

49 procent av variationen kan förklaras av modellen. För ROA antar detta värde 0,5764, 

vilket visar på att cirka 58 procent av variationen kan förklaras av modellen. Här kan vi 

konstatera att det finns en viss skillnad i hur pass väl modellerna kan förklara variationen 

i de båda beroende variablerna. Vidare kan vi även här konstatera att den justerade för-

klaringsgraden landar på något lägre nivåer jämfört med den icke-justerade förklarings-

graden, som uppvisar värden på 0,5668 respektive 0,6399 för Tobin’s Q respektive ROA.  
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Tabell 14. Regressionsanalys för företag tillhörande small cap 

Small cap 

  Tobin's Q ROA 

Variabel Koeff. Std. Fel P-värde  Koeff. Std. Fel P-värde  

Konstant 7,6329 4,0089 0,0575 * -2,3920 0,3799 0,0000 *** 

Storlek 0,1944 0,0777 0,0127 ** -0,0123 0,0074 0,0966 * 

Oberoende -0,4593 0,5012 0,3599  -0,0140 0,0475 0,7687  

Kvinnor -0,2689 0,7236 0,7104  0,0066 0,0686 0,9228  

Ålder 0,0293 0,0258 0,2576  0,0010 0,0024 0,6697  

Företagsstorlek -0,9602 0,4498 0,0333 ** 0,2746 0,0426 0,0000 *** 

Skuldsättningsgrad -0,0003 0,0049 0,9459  -0,0001 0,0005 0,7753           

n 548 548 

R2 0,5668 0,6399 

R2 (justerad) 0,4904 0,5764 

* Signifikant på 10 % -nivån, ** Signifikant på 5 % -nivån, *** Signifikant på 1 % -nivån 

 

5.3.4 Regression mid cap 

I Tabell 15 nedan presenteras den gjorda regressionsanalysen innehållande dataset med 

företag tillhörande mid cap. Ett negativt statistiskt signifikant samband på femprocents-

nivån återfinns mellan den oberoende variabeln oberoende och ROA. Utöver detta sam-

band återfinns inget signifikant samband mellan någon oberoende variabel och varken 

Tobin’s Q eller ROA. Precis som för datasetet med samtliga företag samt med företagen 

tillhörande small cap återfinns även här ett signifikant samband mellan kontrollvariabeln 

företagsstorlek och ROA. Precis som för datasetet med företag tillhörande small cap åter-

finns även detta samband mellan företagsstorlek och Tobin’s Q.  

 

Den justerade förklaringsgraden antar, för Tobin’s Q, värdet 0,5970. Vilket innebär att 

cirka 60 procent av variationen förklaras av modellen. Motsvarande variabel antar för 

ROA värdet 0,5826, vilket därmed betyder att cirka 58 procent av variationen förklaras 

av modellen. Detta tyder på att den justerade förklaringsgraden ligger på en liknande nivå 

oavsett om Tobin’s Q eller ROA är den beroende variabeln. När förklaringsgraden inte 

är justerad antas ett värde som är ett fåtal procentenheter högre då Tobin’s Q har förkla-

ringsgraden 0,6552 och ROA har förklaringsgraden 0,6432. 
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Tabell 15. Regressionsanalys för företag tillhörande mid cap 

Mid cap 

  Tobin's Q ROA 

Variabel Koeff. Std. Fel P-värde  Koeff. Std. Fel P-värde  

Konstant 20,9989 3,4878 0,0000 *** -1,2351 0,3479 0,0004 *** 

Storlek -0,0425 0,0625 0,4966  0,0010 0,0062 0,8727  

Oberoende -0,2771 0,5312 0,6022  -0,1037 0,0525 0,0489 ** 

Kvinnor -0,9618 0,7175 0,1808  0,0038 0,0717 0,9583  

Ålder -0,0175 0,0238 0,4634  -0,0015 0,0024 0,5342  

Företagsstorlek -1,8669 0,3475 0,0000 *** 0,1577 0,0351 0,0000 *** 

Skuldsättningsgrad 0,0307 0,0386 0,4273  -0,0026 0,0082 0,7526           

n 479 476 

R2 0,6552 0,6432 

R2 (justerad) 0,5970 0,5826 

* Signifikant på 10 % -nivån, ** Signifikant på 5 % -nivån, *** Signifikant på 1 % -nivån 

 

5.3.5 Regression large cap 

I Tabell 16 nedan presenteras den gjorda regressionsanalysen innehållande dataset med 

företag tillhörande large cap. Utifrån den beroende variabeln Tobin’s Q finner vi endast 

ett svagt positivt samband, på tioprocentsnivån, med den oberoende variabeln kvinnor. 

När vi ser till den andra beroende variabeln, ROA, återfinns dock ett starkare positivt 

samband på femprocentsnivån med den oberoende variabeln kvinnor. Vidare kan vi kon-

statera att ett svagare negativt statistiskt signifikant samband återfinns mellan ROA och 

den oberoende variabeln ålder på tioprocentsnivån. Utöver detta uppvisas inga ytterligare 

statistiskt signifikanta samband mellan de beroende och oberoende variablerna. För large 

cap återfinns även statistiskt signifikanta samband mellan de båda beroende variablerna 

och kontrollvariabeln företagsstorlek. 

 

När vi ser till den justerade förklaringsgraden uppgår den till 0,7316 respektive 0,5330 

för Tobin’s Q respektive ROA, vilket innebär att cirka 73 procent av variationen i To-

bin’s Q samt cirka 53 procent av variationen i ROA kan förklaras av modellerna. Om 

förklaringsgraden lämnas ojusterad landar värdena på något högre nivåer, 0,7672 för 

Tobin’s Q respektive 0,5947 för ROA. 
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Tabell 16. Regressionsanalys för företag tillhörande large cap 

Large cap 

  Tobin's Q ROA 

Variabel Koeff. Std. Fel P-värde  Koeff. Std. Fel P-värde  

Konstant -20,2638 4,2227 0,0000 *** -2,3336 0,3525 0,0000 *** 

Storlek -0,0266 0,0617 0,6668  -0,0003 0,0051 0,9496  

Oberoende 0,3705 0,5777 0,5217  0,0794 0,0482 0,1006  

Kvinnor 1,2354 0,7177 0,0860 * 0,1224 0,0596 0,0406 ** 

Ålder -0,0306 0,0235 0,1927  -0,0034 0,0020 0,0863 * 

Företagsstorlek 2,3080 0,3997 0,0000 *** 0,2467 0,0334 0,0000 *** 

Skuldsättningsgrad -0,0046 0,0103 0,6564  0,0001 0,0009 0,9296           

n 468 470 

R2 0,7672 0,5947 

R2 (justerad) 0,7316 0,5330 
* Signifikant på 10 % -nivån, ** Signifikant på 5 % -nivån, *** Signifikant på 1 % -nivån 

 

5.3.6 Regression exklusive extremvärden 

I Tabell 17 nedan presenteras den gjorda regressionsanalysen innehållande dataset från 

samtliga företag när extremvärden för Tobin’s Q och ROA har exkluderats. Resultatet 

visar inte några nämnvärda skillnader jämfört med motsvarande regression innehållandes 

samtliga observationer. Därför ligger dataset innehållandes samtliga observationer till 

grund för resultatet i denna studie.  

 

Tabell 17. Regressionsanalys utan extremvärden för samtliga företag  

Extremvärden borttagna, samtliga företag 

  Tobin's Q ROA 

Variabel Koeff. Std. Fel P-värde  Koeff. Std. Fel P-värde  

Konstant 2,0056 1,2742 0,1157  -0,0792 0,1488 0,5946  

Storlek 0,0541 0,0208 0,0094 *** 0,0015 0,0024 0,5281  

Oberoende -0,0891 0,1641 0,5871  -0,0208 0,0189 0,2700  

Kvinnor -0,0105 0,2216 0,9621  0,0093 0,0259 0,7196  

Ålder 0,0052 0,0077 0,4995  -0,0013 0,0009 0,1430  

Företagsstorlek -0,0893 0,1298 0,4914  0,0223 0,0153 0,1453  

Skuldsättningsgrad -0,0003 0,0021 0,8986  0,0000 0,0002 0,8777  
         

n 1417 1423 

R2 0,7205 0,6458 

R2 (justerad) 0,6787 0,5931 
* Signifikant på 10 % -nivån, ** Signifikant på 5 % -nivån, *** Signifikant på 1 % -nivån 
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5.4 Hypotesutfall 

Då studiens huvudsakliga syfte är att undersöka företag noterade på Stockholmsbörsens 

huvudlista kommer hypotesutfallet att grundas i det resultat som presenteras för samtliga 

företag. I Tabell 18 nedan presenteras hypoteserna och det resultat som kan konstateras 

baserat på gjorde regressionsanalyser. Resultatet visar att ingen hypotes kan bekräftas och 

således att samtliga hypoteser förkastas. Även om regressionsanalysen visar ett statistiskt 

signifikant samband mellan styrelsens storlek och Tobin’s Q förkastas denna hypotes då 

sambandet visade sig vara positivt och inte negativt som hypotesen var. 

 

Tabell 18. Sammanställning av hypotesernas utfall 

   Resultat 

Hypotes Variabel Förväntat samband Tobin's Q ROA 

I Storlek Negativt Förkastas Förkastas 

II Oberoende Positivt Förkastas Förkastas 

III Kvinnor Positivt Förkastas Förkastas 

IV Ålder Negativt Förkastas Förkastas 
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Kapitel 6: Analys 

I detta kapitel analyseras det presenterade resultatet utifrån studiens teore-

tiska referensram. Studiens resultat ställs i relation till resultat från tidigare 

forskning enligt den indelning som även görs i kapitel två. 

 

6.1 Analys av deskriptiv statistik 

I resultatet för den deskriptiva statistiken konstaterar vi att både Tobin’s Q och ROA följer 

ett mönster med en stegrande ökning från respektive lista, från small cap till large cap. 

Detta är ett mönster som även återfinns för kontrollvariabeln företagsstorlek. Eftersom 

både Tobin’s Q och ROA till viss del hänger ihop med företagsstorlek, då alla variablers 

beräkning utgörs av bland annat totala tillgångar, är detta liknande mönster inte förvå-

nande. Det fjärde finansiella måttet, skuldsättningsgrad, följer däremot ett annat mönster. 

Detta kan, enligt respektive lista, beskrivas som u-format då skuldsättningsgraden i ge-

nomsnitt är hög på small cap, lägre på mid cap och återigen hög på large cap. Detta inne-

bär generellt sett att medelstora företag utsätter sig för lägre finansiell risk än vad små 

och stora företag på Stockholmsbörsen utsätter sig för.  

 

Vidare visar de presenterade min- och maxvärdena att Tobin’s Q kan skilja sig åt väldigt 

mycket, från en undervärdering av det företag vars Tobin’s Q är 0,35 till en övervärdering 

av det företag vars Tobin’s Q är 27,95. Statistiken visar att båda dessa extremvärden åter-

finns hos företag tillhörande small cap, men att spridningen även är stor bland företag 

tillhörande mid cap och large cap. Vidare visar även statistiken för ROA att det för denna 

variabel finns en spridning, från minvärdet -148 procent till maxvärdet 111 procent. Här 

visar statistiken att företag tillhörande large cap har en mindre spridning mellan min- och 

maxvärdet än spridningen är bland företag tillhörande small cap och mid cap. Utifrån 

statistiken är det däremot svårt att konstatera huruvida dessa extremvärden är undantag 

eller motsvarar en jämnt fördelad spridning. Huruvida dessa extremvärden bör inkluderas 

i studien eller inte diskuteras i 4.5.5 Extremvärden. Däremot kan konstateras att då resul-

tatet inte påverkats nämnvärt när regressioner utan dessa extremvärden har gjorts så har 

de inkluderats i denna studie.   
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Statistiken visar att en genomsnittlig styrelse består av 7,61 styrelseledamöter och att det 

finns en spridning på mellan 3 till 14 styrelseledamöter bland företagen. Detta bekräftar 

att samtliga företag uppfyller det krav som ställs på publika aktiebolag, att en styrelse ska 

bestå av minst tre ledamöter. Resultatet visar vidare att styrelsens storlek i genomsnitt 

ökar med respektive lista, vilket innebär att desto större företaget är desto större är den 

genomsnittliga styrelsestorleken. Noterbart är även att den största styrelsen tillhörande 

respektive lista ökar med storleken på företaget, men att den minsta styrelsen tillhörande 

respektive lista ligger på liknande nivå oavsett om företaget tillhör small cap, mid cap 

eller large cap.  

 

När statistiken ställs i jämförelse med vad Hasselborn (2017) menar, det vill säga att en 

optimal styrelse skiljs åt beroende på om företaget är stort ellet litet, kan man konstatera 

att genomsnittet för företag tillhörande large cap åtminstone faller inom intervallet för 

optimal styrelsestorlek. Beroende på vad som klassas som ett stort respektive litet företag 

kan detta konstaterande däremot skilja sig åt. Om samtliga företag noterade på Stock-

holmsbörsen klassificeras som stora företag så faller genomsnittet inom intervallet att en 

optimal styrelse består av mellan fem och tio styrelseledamöter. Skulle företag tillhörande 

small cap istället klassificeras som små företag, kan man konstatera att genomsnittet för 

dessa företags styrelsestorlek är något större än det Hasselborn (2017) menar är optimalt. 

Vidare menar Jensen (1993) att en styrelse som består av fler än sju eller åtta ledamöter 

löper en större risk för att funktionera sämre. Vilket innebär att genomsnittet för samtliga 

företag gränsar mellan huruvida det enligt Jensen (1993) bör fungera sämre eller inte. 

Däremot kan konstateras att företag tillhörande large cap, vars genomsnittliga styrelse-

storlek är 9,46 ledamöter, enligt Jensen (1993) har en styrelse som bör funktionera sämre 

på grund av sin storlek. 

 

Statistiken för andelen oberoende styrelseledamöter visar att ett genomsnittligt företag 

noterat på Stockholmsbörsen har en styrelse som består av 60 procent styrelseledamöter 

som är oberoende gentemot bolaget och större aktieägare. Utifrån Koden, som rekom-

menderar att minst hälften av ledamöterna är oberoende gentemot bolaget, kan därmed 

konstateras att ett genomsnittligt företag faller inom ramen för vad som rekommenderas. 

Vidare visar statistiken att den genomsnittliga andelen oberoende styrelseledamöter mins-

kar med respektive lista, då snittet går från 64 procent på small cap till 61 procent och 54 
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procent på mid cap respektive large cap. Spridningen mellan min- och maxvärden i sta-

tistiken visar däremot att inte alla företag uppfyller Kodens rekommendation, då minimi-

värdet visar att det finns företag vars styrelse inte består av en enda oberoende ledamot. 

Eftersom denna observation endast återfinns på small cap kan detta antas bero på en ob-

servation från 2007, då mindre bolag inte omfattades av Koden i samma utsträckning som 

efter revideringen 2008 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2008). Eftersom Koden 

skiljer på oberoende gentemot bolaget och oberoende gentemot större aktieägare men 

denna studie räknar oberoende ledamöter som de som uppfyller båda Kodens krav, kan 

man däremot inte med säkerhet konstatera att företagen vars statistik är under 50 procent 

inte uppfyller Kodens rekommendationer. Hälften av styrelseledamöterna ska enligt Ko-

den vara oberoende gentemot bolaget varav två av dessa även ska vara oberoende gente-

mot större aktieägare (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Detta innebär att en 

styrelse, som exempelvis består av 10 ledamöter, som på gränsen uppfyller Kodens re-

kommendationer hade i denna studie beräknats bestå av 20 procent oberoende styrelsele-

damöter. Utifrån maxvärdet som visar att det på samtliga listor finns företag vars styrelse 

består av 100 procent oberoende ledamöter kan man däremot konstatera att det på samt-

liga listor finns företag som uppfyller Kodens rekommendationer. 

 

Statistiken för andelen kvinnor i företagens styrelser visar inte upp några genomsnittligt 

nämnvärda skillnader sett till vilken lista de tillhör eller om man ser till det totala antalet 

företag som helhet. Den genomsnittliga styrelsen sett till samtliga företag består av 24 

procent kvinnor medan small cap, mid cap och large cap genomsnittligen består av 22 

procent, 26 procent och 25 procent kvinnor, vilket inte är i närheten av att uppfylla den 

jämna könsfördelning som Koden uppmanar företagen att sträva efter. Under 2012 upp-

gick andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska företag till 26 procent (Thorburn, 

2013), vilket är på en liknande nivå med resultatet i denna studie. Eftersom denna studie 

inkluderar en längre tidsperiod, som dessutom inkluderar 2012, är det däremot svårt att 

konstatera huruvida denna siffra har ökat eller minskat. Spridningen i resultatet visar vi-

dare att det återfinns företag på samtliga listor som inte har en enda kvinnlig styrelsele-

damot samtidigt som det på small cap återfinns företag där samtliga ledamöter är kvinnor. 

Samma spridning visar även att maxvärdet för andelen kvinnor i styrelserna minskar med 

29 procentenheter respektive 40 procentenheter för mid cap respektive large cap med ut-

gångspunkt i small cap.  
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Statistiken visar att den genomsnittliga åldern är väldigt lik i svenska företag, oavsett om 

de är listade på small cap, mid cap eller large cap. Vidare visar statistiken även att den 

äldsta styrelseledamoten är av någorlunda samma ålder oavsett vilken lista respektive fö-

retag tillhör då den äldsta styrelseledamoten är i, eller strax över, den normala svenska 

pensionsåldern på 65 år. Däremot visar statistiken att minimiåldern för respektive lista 

har en större spridning då den skiljer sig mellan 32 år och 43 år. Eftersom genomsnittsål-

dern är så pass lik oavsett lista kan man däremot konstatera att dessa yngsta styrelseleda-

möter antagligen är undantag snarare än ett återkommande mönster.  

 

EU-kommissionen menar att man med ålderssammansättningen i en styrelse bör sträva 

efter en så diversifierad representation som möjligt (European Commission, 2010). Vi-

dare menar Bonn, Yoshikawa och Phan (2004) att en lägre genomsnittsålder är samma 

sak som en högre åldersspridning. Utifrån detta kan man konstatera att best practice för 

en styrelse är att bestå av en ålderssammansättning med en låg genomsnittsålder. I motsats 

till EU-kommissionen menar däremot Tajfel (1978, se Ali, Ng & Kulik, 2014) att en låg 

genomsnittsålder, och därmed en hög åldersspridning, leder till psykologiska gruppe-

ringar, vilket i sin tur leder till en försämrad finansiell prestation. Eftersom statistiken 

visar en väldigt konsekvent genomsnittsålder kan man utifrån detta inte konstatera att 

någon lista i genomsnitt har en varken låg eller hög genomsnittsålder bland sina styrelse-

ledamöter. Detta innebär att, baserat på denna deskriptiva statistik, består svenska företag 

av en styrelsesammansättning med en åldersdiversifiering som enligt Tajfel (1978, se Ali, 

Ng & Kulik, 2014), men inte enligt EU-kommissionen, bör anses vara optimal.  

 

6.2 Analys av regressioner 

Då studiens övergripande syfte är att analysera företag noterade på Stockholmsbörsen är 

det även de regressioner som gjorts innehållandes samtliga företag som ligger till grund 

för hypoteserna och analysen i stort. Ser vi till den justerade förklaringsgraden för dessa 

två regressioner kan vi konstatera att båda värden överstiger 0,5, vilket enligt Greene 

(2012) kan ses som ett relativt högt värde. När regressionerna analyseras var för sig visar 

resultatet att ROA har en något högre förklaringsgrad än Tobin’s Q. Även om förklarings-

graden för båda regressionerna kan ses som relativt höga, så är det fortfarande cirka 40 

procent av resultatet som beror på icke undersökta variabler.  
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Vidare i detta kapitel analyseras respektive oberoende variabel var för sig, med utgångs-

punkt från detta. Vidare görs även kopplingar till de enskilda listorna, för att visa skillna-

der som föreligger mellan respektive del av Stockholmsbörsen. Som resultatet visar kan 

olika stora företag, som möjligen befinner sig i olika delar av sin livscykel, påverkas av 

styrelsens sammansättning på olika sätt. 

 

6.2.1 Styrelsens storlek 

Utifrån resultatet från regressionen innehållandes data från samtliga företag kan vi kon-

statera att statistisk signifikans återfinns på femprocentsnivån mellan styrelsestorlek och 

Tobin’s Q. Eftersom koefficienten är positiv innebär det i motsats till vår hypotes att det 

föreligger ett positivt signifikant samband. För regressionen med ROA är koefficienten 

däremot negativ, men eftersom denna regression inte uppfyller kravet på signifikansnivå 

för att ett statistiskt signifikant samband ska kunna konstateras kan sambandet inte säker-

ställas. Detta innebär sammantaget att Hypotes I kan förkastas. För övriga regressioner 

återfinns för Tobin’s Q ett positivt signifikant samband, på femprocentsnivån, för företa-

gen listade på small cap. Då detta är det enda statistiskt signifikanta resultatet kan det 

även tänkas vara detta som har haft en inverkan på resultatet för samtliga företag. Utifrån 

regressionerna genomförda med ROA som beroende variabel återfinns ett, på tioprocents-

nivån, negativt signifikant samband för företagen listade på small cap. Vilket med andra 

ord innebär att de två måtten för finansiell prestation ger skilda samband för samma fö-

retag.  

 

De enskilda regressionerna visar att då en regression görs, med styrelsens storlek som 

oberoende variabel samt med samtliga oberoende variabler, återfinns ett statistiskt signi-

fikant samband på tioprocentsnivån. Detta innebär att då kontrollvariablerna inkluderas 

kan det positiva sambandet mellan styrelsens storlek och Tobin’s Q antas med en säkrare 

statistisk signifikans. Vidare visar även den regression som görs med styrelsens storlek 

och ROA att då enbart detta samband undersöks så förklaras förändringar i ROA av för-

ändringar i styrelsens storlek. Eftersom detta samband inte återfinns då fler förklarande 

variabler inkluderas i regressionen kan man konstatera att sambandet mellan styrelsens 

storlek och ROA egentligen har en annan underliggande förklaring. 
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Utifrån tidigare presenterad forskning kan vi konstatera att majoriteten kommer fram till 

att det råder ett negativt samband mellan styrelsestorlek och finansiell prestation. Vilket 

innebär att resultatet i denna studie går emot resultat från studier som gjorts på ameri-

kanska företag (Cheng, 2008; Yermack, 1996), på flera europeiska företag (Eisenberg, 

Sundberg & Wells, 1998; Guest, 2009; O’Connell & Cramer, 2010) samt även på flera 

asiatiska företag (Mak & Kusnadi, 2005). Däremot konstaterar Dalton et al. (1999) i sin 

metaanalys att ingen konsensus råder gällande styrelsens storlek och finansiell prestation. 

De menar att den ideala styrelsen är den som är stor nog för att rymma samtliga kompo-

nenter som en styrelse rekommenderas innehålla samt att många större styrelser uppfyller 

detta krav, med förtydligandet att en stor styrelse inte automatiskt kan ses som väldiver-

sifierad. På senare tid påpekar emellertid Guest (2009) att det resultat som presenteras av 

Dalton et al. (1999) snarare bör ses som undantaget som bekräftar regeln att det finns ett 

negativt samband mellan styrelsestorlek och finansiell prestation. Vårt resultat visar där-

emot, likt det Dalton et al. (1999) menar, att det är svårt att konstatera att konsensus kring 

styrelsestorlekens påverkan på finansiell prestation råder.  

 

En större styrelse kan enligt resursberoendeteorin dra nytta av ett större inflöde av in-

formation och resurser samt har även större möjligheter till informationsutbyte (Pfeffer 

& Salancik, 2003). Utifrån denna teori kan därför argumenteras för att en större styrelse 

även bör leda till ett förbättrat finansiellt resultat, vilket till viss mån skulle kunna förklara 

det positiva samband som presenteras i denna studie. Då de mer detaljerade regression-

erna visar att det positiva sambandet enbart återfinns bland mindre företag, tillhörande 

small cap, kan man vidare argumentera för att resursberoendeteorin speciellt är applicer-

bar på företag som befinner sig i mer av en tillväxtfas, även om small cap inte enbart 

består av denna typ av företag. Vidare menar agentteorin att styrelsen utgör en överva-

kande funktion, vilket innebär att en större styrelse kan övervaka företagets ledning bättre. 

Utifrån studiens resultat, tillsammans med agentteorin, kan man därmed argumentera för 

att marknaden värderar ett väl övervakat företag högre, eftersom ledningen därmed får 

svårare att ta företagsbeslut ur ett personligt nyttomaximerande perspektiv.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studiens resultat går emot både studiens Hypo-

tes I och majoriteten av tidigare gjord forskning. Däremot kan resultatet till viss del för-

ankras i agentteorin och resursberoendeteorin, genom att hänvisas till förbättrad övervak-

ning och utökade möjligheter till att tillskansa sig externa resurser.   
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6.2.2 Oberoende styrelseledamöter 

Med utgångspunkt i regressionen gjord innehållandes data för samtliga företag kan vi 

utifrån resultatet konstatera att Hypotes II förkastas för båda finansiella mått. Koefficien-

ten visar sig i båda fallen vara negativ, men eftersom p-värdet är väldigt högt kan ett 

statistiskt signifikant samband inte konstateras. Detta resultat återfinns även då oberoende 

styrelseledamöter analyseras enskilt gentemot de beroende variablerna samt då samtliga 

oberoende variabler, exklusive kontrollvariabler, analyseras gentemot de beroende vari-

ablerna. Däremot visas, i huvudregressionen, ett femprocentigt statistiskt negativt sam-

band mellan ROA och andelen oberoende styrelseledamöter för företag listade på mid 

cap. Vilket innebär att ett statistiskt samband endast återfinns på en av de tre delarna av 

Stockholmsbörsen, med ett av de två finansiella måtten. 

 

Tidigare forskning säger att det finns ett mönster som visar att amerikanska företag inte 

påverkas av oberoende styrelseledamöter men att i företag på marknader utanför USA 

påverkar andelen oberoende styrelseledamöter företagens finansiella prestation (Liu et 

al., 2015). Detta är däremot inte något som bekräftas i denna studie, då resultatet snarare 

är likt det som tidigare har visats på forskning av amerikanska företag. Bhagat och Black 

(1999) menar att beteendet i företag med en stor andel oberoende styrelseledamöter skiljer 

sig åt från beteendet i företag med en liten andel oberoende styrelseledamöter, men att det 

överlag inte påverkar den finansiella prestationen. Huruvida beteendet i svenska företag 

skiljer sig åt tas inte upp i denna studie, men att den finansiella prestationen inte påverkas 

är något som bekräftas. Att datasetet med företag tillhörande mid cap visar att en större 

andel oberoende styrelseledamöter påverkar ROA på ett negativt sätt är något som går 

emot en stor del av tidigare forskning. Eftersom majoriteten av forskningen som finner 

ett statistiskt samband mellan oberoende styrelseledamöter och finansiell prestation har 

funnit ett positivt sådant. Däremot menar Randøy och Jensen (2004), likt vårt resultat 

presenterat ovan, att företag i branscher med hög konkurrens, med en större andel obero-

ende styrelseledamöter, genererar en sämre finansiell prestation. 

 

Studiens resultat gällande andelen oberoende styrelseledamöter visar sig inte gå i linje 

med agentteorin, då den menar att en större separation mellan kontroll och ägare leder till 

ökade agentkostnader och därmed bör försämra det finansiella resultatet. En större andel 

oberoende styrelseledamöter innebär att färre styrelseledamöter tar del av den dagliga 
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verksamheten i företaget. Vilket med andra ord tyder på att enligt agentteorin bör en större 

andel oberoende styrelseledamöter leda till en försämrad finansiell prestation. Trots att 

hypotesen formulerades enligt tidigare forskning, och därmed motsägande agentteorin, 

kan konstateras att studiens resultat inte hade bekräftat vare sig det ena eller det andra, då 

inget samband återfanns. Resursberoendeteorin talar däremot för att en större diversifie-

ring är positivt för företaget. Detta innebär att en större andel oberoende styrelseledamö-

ter, vilket kan antas innebära en större diversifiering, bör påverka företaget positivt. Där-

emot kan skillnaden i resultatet inte förklaras av den nordiska bolagsstyrningsmodellen. 

Eftersom den skiljer sig åt från både den amerikanska modellen och från andra internat-

ionella bolagsstyrningsmodeller kan vi utifrån den inte förklara varför vårt resultat är mer 

lik det resultat som vanligtvis återfinns på amerikanska företag.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förkastandet av Hypotes II inte går i linje med 

varken agentteorin, resursberoendeteorin eller tidigare forskning gjord på en internation-

ell marknad. Däremot visar sig resultatet gå i linje med en stor del av den tidigare forsk-

ningen gjord på den amerikanska marknaden, som innebär att andelen oberoende styrel-

seledamöter inte påverkar ett företags finansiella prestation. Utifrån detta kan vi konsta-

tera att det inte är den skilda nordiska bolagsstyrningsmodellen som ligger till grund för 

att vårt resultat skiljer sig åt från hypotesen. 

 

6.2.3 Kvinnliga styrelseledamöter 

Huruvida andelen kvinnliga styrelseledamöter påverkar ett företags finansiella prestation 

kan utifrån resultatet för samtliga företag i denna studie inte konstateras, då varken ett 

positivt eller ett negativt samband återfinns. Vilket med andra ord innebär att Hypotes III 

kan förkastas. Detta resultat återfinns även då kvinnliga styrelseledamöter analyseras en-

skilt gentemot de beroende variablerna samt då samtliga oberoende variabler analyseras 

gentemot de beroende variablerna. Resultatet för regressionen med företag tillhörande 

large cap visar däremot att det finns ett statistiskt signifikant samband att andelen kvinn-

liga styrelseledamöter positivt påverkar både Tobin’s Q, på tioprocentsnivån, och ROA, 

på femprocentsnivån. Vilket med andra ord innebär att stora företag noterade på Stock-

holmsbörsen både värderas högre och når bättre bokförda finansiella resultat då styrelsen 

består av en större andel kvinnliga styrelseledamöter. 
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Att svenska företag ska sträva efter en jämställd könsfördelning konstateras i Koden (Kol-

legiet för svensk bolagsstyrning, 2016) och man kan även konstatera att andra länder in-

fört ännu tuffare regleringar i och med lagar om könskvotering (Karlsson, 2016; Lekvall, 

2014). Tidigare forskning lyckas däremot inte nå konsensus huruvida dessa bestämmelser 

faktiskt påverkar ett företags finansiella prestation. Utifrån den regression som gjorts på 

samtliga svenska företag noterade på Stockholmsbörsen, som inte kan konstatera något 

samband, visar detta resultat sig vara i linje med den studie som gjorts av danska företag 

av Rose (2007) och av amerikanska företag av Carter et al. (2010). Däremot går denna 

studies resultat emot det negativa samband som Ahern och Dittmar (2012) och det posi-

tiva samband som Campbell och Mínguez-Vera (2008) visar föreligga bland norska re-

spektive spanska företag. Vidare visar dock resultatet att de största företagen i Sverige 

presterar bättre med en större andel kvinnliga styrelseledamöter, precis som Campbell 

och Mínguez-Vera (2008) även konstaterar. Däremot bör dock inte de skilda resultaten 

som Ahern och Dittmar (2012) respektive Campbell och Mínguez-Vera (2008) finner i 

sina studier på norska respektive spanska företag agera som direkta jämförelser till resul-

tatet i denna studie med anledning av att dessa länder infört lagstadgad könskvotering. De 

spridda resultaten på den nordiska marknaden bidrar således inte tillräckligt med stöd för 

att det ska vara möjligt att konstatera att den nordiska bolagsstyrningsmodellen i termer 

av jämställdhet inom styrelser leder till en förbättrad finansiell prestation. 

 

Baysinger och Butler (1985) menar att på teoretisk nivå bör en väldiversifierad styrelse, 

utifrån ledamöternas bakgrund och skilda egenskaper, bör vara den mest fördelaktiga 

sammansättningen för ett företags framgång och välfärd. Detta går i linje med resursbe-

roendeteorin, som menar att ett företag drar nytta av styrelseledamöternas skilda resurser 

och relationer till sin omgivning. Att en väldiversifierad styrelse påverkar företaget posi-

tivt är något som exempelvis Erhardt, Werbel och Schrader (2003) även bekräftar. I denna 

studie kan detta emellertid inte bekräftas av resultatet gällande andelen kvinnliga styrel-

seledamöter, vilket inte heller Baysinger och Butler (1985) kan i sin empiriska undersök-

ning. Vidare menar Adams och Ferreira (2009) att kvinnor ofta återfinns i övervakande 

utskott av styrelsen. Utskott som i linje med agentteorin behövs för att kontrollera led-

ningen så att de sköter sina arbetsuppgifter. Både agentteorin och Adams och Ferreiras 

(2009) forskning tyder därmed på att en större kvinnlig styrelserepresentation bör leda till 

en förbättrad finansiell prestation.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förkastandet av Hypotes III går i linje med en 

del tidigare forskning. Däremot menar både resursberoendeteorin, agentteorin och viss 

tidigare forskning att en större andel kvinnlig styrelserepresentation bör leda till förbätt-

rade finansiella resultat, vilket till viss del denna studie bekräftar då detta samband åter-

finns bland företag tillhörande large cap. 

 

6.2.4 Ledamöternas genomsnittsålder 

Resultatet från regressionen innehållandes samtliga företag visar att inget samband mel-

lan ledamöternas genomsnittsålder och företagets finansiella prestation återfinns. Vilket 

innebär att Hypotes IV därmed kan förkastas. Detta resultat återfinns även då ledamöter-

nas genomsnittsålder analyseras enskilt gentemot de beroende variablerna samt då samt-

liga oberoende variabler analyseras gentemot de beroende variablerna.  Däremot åter-

finns, i regressionen med företag tillhörande large cap, ett samband mellan ledamöternas 

genomsnittsålder och ROA inom tioprocentsnivån. Detta samband kan, likt hypotesen, 

konstateras vara negativt. Detta kan däremot ses som ett undantag då p-värdet för övriga 

regressioner kan konstateras vara långt ifrån någon signifikansnivå. 

 

Studiens resultat går i linje med Bonn, Yoshikawa och Phans (2004) undersökning av den 

australiensiska marknaden. Vidare visar studien även samma resultat utifrån Ferrero-Fer-

rero, Fernández-Izquierdo och Muñoz-Torres (2015) beräkning av styrelseledamöternas 

ålder utifrån definitionerna separation och skillnad. Däremot kan man konstatera att stu-

diens resultat går emot Ali, Ng och Kuliks (2014) studie av den australiensiska mark-

naden. Även den del av Bonn, Yoshikawa och Phans (2004) studie som undersöker ja-

panska företag kan konstateras skilja sig åt från resultatet från denna studie. 

 

Utgår man från samma antagande som Bonn, Yoshikawa och Phan (2004) gör, nämligen 

att en låg genomsnittsålder är detsamma som en hög åldersspridning, kan man konstatera 

att ett negativt samband mellan genomsnittsålder och finansiell prestation bör finnas en-

ligt resursberoendeteorin. Detta då en hög åldersspridning innebär en ökad diversifiering 

som i sin tur ger bättre möjligheter till anskaffning av resurser och ett mer diversifierat 

kontaktnät. Som resultatet visar är det emellertid endast för företag tillhörande large cap 
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som man kan hitta ett negativt signifikant samband med finansiell prestation, i form av 

ROA.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förkastandet av Hypotes IV spär på de spridda 

resultat som tidigare forskning genererat. Resultatet går däremot emot resursberoendete-

orin om man antar att en lägre genomsnittsålder innebär en ökad åldersspridning och där-

med ökad diversifiering.
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Kapitel 7: Slutsats 

I detta avslutande kapitel summeras studien och en slutsats utifrån studiens 

frågeställning dras. Vidare görs reflektioner kring vad resultatet innebär i ett 

större sammanhang. Avslutningsvis presenteras även förslag till intressanta 

angreppssätt för fortsatt forskning inom ämnet. 

 

7.1. Studiens slutsats 

Inledningsvis konstateras i studien att bolagsstyrning, mer specifikt styrelsens samman-

sättning, är ett omdiskuterat ämne. Speciellt jämställdhetsaspekter är väldigt aktuellt då 

flera europeiska länder infört lagstadgade regler för könskvotering, ett förslag som även 

har diskuterats i Sverige. Eftersom ämnet är välstuderat på en internationell nivå, men 

mängden forskning av den svenska marknaden är något bristfällig, begränsades studie 

tidigt till att enbart inkludera svenska företag. Vidare bestämdes studiens syfte till att un-

dersöka styrelsens sammansättning, utifrån ett antal generella aspekter, påverkan av ett 

företags finansiella prestation. Genom detta syfte ämnar studien bidra till forskningsom-

rådet av den svenska marknaden i förhållande till en internationell kontext då nordisk 

bolagsstyrning vanligtvis skiljer sig något från internationella motsvarigheter. Baserat på 

detta syfte formulerades även en frågeställning, nämligen: Finns det något samband mel-

lan styrelsesammansättningen och den finansiella prestationen i företag noterade på Nas-

daq OMX Stockholm? 

 

För att genomföra denna studie bestämdes att en tidsaspekt är viktigt att inkludera, vilket 

innebar att forskningsdesignen bestämdes till att vara av typen panelstudie. Eftersom detta 

är en vanligt förekommande forskningsdesign bland tidigare forskning innebär detta att 

jämförbarheten för resultatet även förbättras. Med grund i ett antal urvalskriterier blev det 

totala antalet unika företag i studien 169 stycken. Utöver detta bestämdes att data för 

dessa skulle samlas in från minst fyra år och som mest tio år, då antalet observationer 

skiljs åt mellan företagen innebär det att studien utgörs av en obalanserad panel. Eftersom 

enbart företag som fanns vid slutet av undersökningsperioden inkluderas i studien kan 

denna metod emellertid utgöra fog för att studien innehåller survivorship bias, det vill 

säga att man undviker att undersöka de företag som har försvunnit från Stockholmsbörsen 

under perioden. Detta kan innebära att generaliserbarheten för studien försämras eftersom 
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det möjligen finns företag som inte inkluderats i studien men som egentligen uppfyller 

studiens urvalskriterier.  

 

Resultatet av studien visar att de olika aspekterna av styrelsens sammansättning har en 

knapp påverkan på den finansiella prestationen hos företagen börsnoterade på Stock-

holmsbörsens huvudlista, då majoriteten av de olika styrelseaspekterna inte visade upp 

några signifikanta samband. Däremot kan konstateras att variabeln styrelsens storlek vi-

sade ett positivt signifikant samband på femprocentsnivån för den beroende variabeln 

Tobin’s Q, vilket går emot den tidigare uppställda hypotesen samt en majoritet av tidigare 

presenterad forskning på området. Resultatet har dock viss förankring i agentteorin samt 

resursberoendeteorin med hänsyn till förbättrad övervakning och större möjligheter för 

införskaffning av resurser. Sammanfattningsvis besvaras frågeställningen, trots samban-

det mellan storlek och Tobin’s Q, med att konstatera att det överlag inte finns något sam-

band mellan styrelsesammansättningen och den finansiella prestationen i företag noterade 

på Nasdaq OMX Stockholm. Utifrån den justerade förklaringsgraden kan vi konstatera 

att det finns utrymme för att inkludera ytterligare förklarande variabler. Exempelvis kan 

en variabel som tar konjunkturella fluktuationer i beaktning tänkas kunna påverka resul-

tatet ytterligare. Även en variabel som tar hänsyn till vid olika tidpunkter gällande bo-

lagsstyrningsbestämmelser skulle möjligtvis kunna utveckla modellen vidare. Dock kan 

vi konstatera att det som påverkar finansiell prestation är så pass komplext att ett fåtal 

ytterligare variabler antagligen inte hade förändrat resultatet nämnvärt. 

   

Studiens syfte och frågeställning anses vara uppfyllt då en välmotiverad metod använts 

för att få fram ett resultat. Eftersom det presenterade resultatet till stor del bekräftar tidi-

gare forskning, nämligen att det är svårt att nå konsensus inom ämnet, kan även resultatet 

ses gå i linje med tidigare forskning. Däremot går resultatet gällande styrelsens storlek 

påverkan på finansiell prestation, mätt som Tobin’s Q, emot majoriteten av tidigare pre-

senterad forskning, vilket till stor del beror på grund av det samband som återfinns på 

small cap. Detta ger incitament för att reflektera kring huruvida tillväxttakten hos mindre 

företag, som i regel är högre, kan bidra till de negativa samband mellan styrelsestorlek 

och finansiell prestation som tidigare studier på området finner. Detta då den genomsnitt-

liga styrelsestorleken är lägre för företag listade på small cap, vilket i kombination med 

den i regel högre tillväxttakten kan bidra till de slutsatser som tidigare studier gör. Vidare 

kan konstateras att samtliga hypoteser förkastas baserat på resultatet, även om resultatet 
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går i linje med viss tidigare forskning. Exempelvis finns det skilda resultat kring andelen 

kvinnors påverkan på det finansiella resultatet. Som denna studie visar finns det bland 

större företag, tillhörande large cap, ett statistiskt signifikant positivt samband med både 

Tobin’s Q och ROA. En anledning till att detta samband endast återfinns på large cap 

skulle kunna vara att större företag överlag granskas mer kritiskt av allmänheten. 

Huruvida detta faktiskt är fallet kan vi däremot inte konstatera med säkerhet. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi med denna studie bidragit till forskningsområdet 

genom att förbättra kunskapen inom ämnet, även om vi med vårt resultat inte kan bekräfta 

våra hypoteser. Eftersom svenska företag skiljer sig åt kan det vara komplicerat att få ett 

resultat som kan appliceras på samtliga företag, däremot visar vårt resultat att när Stock-

holmsbörsen delas in i flera delar så kan ett antal samband utläsas. Vidare kan vi även 

konstatera att betydligt fler faktorer än styrelsens sammansättning påverkar ett företags 

finansiella prestation. Trots detta menar vi att styrelsesammansättningen är betydelsefull 

och därmed bör tas i noggrann beaktning. 

 

7.2. Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har begränsningar gjorts för att kunna specificera resultatet. Detta 

innebär att det finns många variabler av styrelsesammansättning, men även av bolagsstyr-

ning i stort, som har valts bort. Exempelvis finns det aspekter av styrelsens sammansätt-

ning som utbildning, VDs inblandning eller ledamöternas andra styrelseuppdrag som 

skulle kunna vara intressanta variabler att undersöka. Vidare är styrelsen endast en del av 

ämnet bolagsstyrning. Jämför man exempelvis med Brown och Caylors studier från 2004 

och 2008 inkluderar dem ytterligare sju aspekter av bolagsstyrning, exempelvis hur före-

tagets stadgar är utformade. Vidare finns det betydligt fler aspekter som påverkar finan-

siell prestation än bolagsstyrning, exempelvis kommer stora konjunkturella fluktuationer 

och olika politiska händelser alltid att ha en inverkan på ett företag. 

  

Även valet av finansiell prestation skulle kunna göras annorlunda. Tobin’s Q och ROA 

är de mest förekommande måtten, men mått som ROI, EBITA eller bidragsmarginal har 

även förekommit i tidigare studier. Däremot menar vi att möjligheterna för att få ett så 

jämförbart resultat som möjligt är större vid användandet av Tobin’s Q och ROA om en 
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liknande studie ska genomföras. En begränsning som gjordes inför denna studie var att 

exkludera företag tillhörande kategorin Finans enligt Nasdaq OMX med anledning av att 

banker omfattas av skilda finansiella regleringar samt har annorlunda kapitalstrukturer. 

Med andra mått för finansiell prestation finns det därmed möjlighet att även inkludera 

denna bransch för att få ett resultat som är generellt applicerbart på samtliga svenska 

börsnoterade företag.  

 

Avslutningsvis är studien begränsad till att enbart inkludera företag noterade på Stock-

holmsbörsen. Eftersom de nordiska ländernas bolagsstyrningsmodeller är väldigt lika 

skulle därför en studie kunna göras på samtliga nordiska marknader på Nasdaq OMX 

Nordic för att få ett generellt resultat för hela Norden.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Företagslista - Urval 

  Företag Lista Första mätår Sista mätår Antal mätår 

1 AAK AB Large cap 2007 2016 10 

2 ABB Ltd Large cap 2007 2016 10 

3 Alfa Laval AB Large cap 2007 2016 10 

4 Assa Abloy AB Large cap 2007 2016 10 

5 AstraZeneca Plc. Large cap 2007 2016 10 

6 Atlas Copco AB Large cap 2007 2016 10 

7 Autoliv AB Large cap 2007 2016 10 

8 Axfood AB Large cap 2007 2016 10 

9 Axis AB Large cap 2007 2016 10 

10 Betsson AB Large cap 2007 2016 10 

11 BillerudKorsnäs AB Large cap 2007 2016 10 

12 Boliden AB Large cap 2007 2016 10 

13 Electrolux AB Large cap 2007 2016 10 

14 Fingerprint Cards AB Large cap 2007 2016 10 

15 Getinge AB Large cap 2007 2016 10 

16 H&M Hennes & Mauritz AB Large cap 2007 2016 10 

17 Hexagon AB Large cap 2007 2016 10 

18 Hexpol AB Large cap 2008 2016 9 

19 Holmen AB Large cap 2007 2016 10 

20 Husqvarna AB Large cap 2007 2016 10 

21 ICA Gruppen AB Large cap 2007 2016 10 

22 Indutrade AB Large cap 2007 2016 10 

23 Kindred Group Plc. SDB Large cap 2007 2016 10 

24 Loomis AB Large cap 2008 2016 9 

25 Lundin Petroleum AB Large cap 2007 2016 10 

26 Millicom International Cellular S.A SDB Large cap 2007 2016 10 

27 MTG - Modern Times Group AB Large cap 2007 2016 10 

28 NCC AB Large cap 2007 2016 10 

29 NetEnt AB Large cap 2009 2016 8 

30 NIBE Industrier AB Large cap 2007 2016 10 

31 Nobia AB Large cap 2007 2016 10 

32 Peab AB Large cap 2007 2016 10 

33 Saab AB Large cap 2007 2016 10 

34 Sandvik AB Large cap 2007 2016 10 

35 SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget Large cap 2007 2016 10 



 
 

36 Securitas AB Large cap 2007 2016 10 

37 Skanska AB Large cap 2007 2016 10 

38 AB SKF Large cap 2007 2016 10 

39 SSAB AB Large cap 2007 2016 10 

40 SWECO AB Large cap 2007 2016 10 

41 Swedish Match AB Large cap 2007 2016 10 

42 Swedish Orphan Biovitrum AB Large cap 2010 2016 7 

43 Tele2 AB Large cap 2007 2016 10 

44 Telia Company AB Large cap 2007 2016 10 

45 Tieto Oyj Large cap 2009 2016 8 

46 Trelleborg AB Large cap 2007 2016 10 

47 Aktiebolaget Volvo Large cap 2007 2016 10 

48 ÅF AB Large cap 2007 2016 10 

49 Acando AB Mid cap 2009 2016 8 

50 AddNode Group AB Mid cap 2008 2016 9 

51 Addtech AB Mid cap 2008 2017 10 

52 Beijer Alma AB Mid cap 2007 2016 10 

53 Beijer Ref AB Mid cap 2007 2016 10 

54 Bergman & Beving Aktiebolag Mid cap 2008 2017 10 

55 Bilia AB Mid cap 2007 2016 10 

56 BioGaia AB Mid cap 2007 2016 10 

57 Biotage AB Mid cap 2008 2016 9 

58 Bulten AB  Mid cap 2011 2016 6 

59 Byggmax Group AB Mid cap 2010 2016 7 

60 Cavotec SA Mid cap 2011 2016 6 

61 CellaVision AB Mid cap 2010 2016 7 

62 Clas Ohlson AB Mid cap 2008 2017 10 

63 Cloetta AB Mid cap 2009 2016 8 

64 Concentric AB Mid cap 2011 2016 6 

65 Duni AB Mid cap 2007 2016 10 

66 Elanders AB Mid cap 2007 2016 10 

67 Fagerhult AB Mid cap 2007 2016 10 

68 Gunnebo AB Mid cap 2007 2016 10 

69 Haldex AB Mid cap 2007 2016 10 

70 HiQ International AB Mid cap 2008 2016 9 

71 HMS Networks AB Mid cap 2010 2016 7 

72 I.A.R. Systems Group AB Mid cap 2008 2016 9 

73 ITAB Shop Concept AB Mid cap 2008 2016 9 

74 Kabe Husvagnar AB Mid cap 2008 2016 9 

75 KappAhl AB Mid cap 2008 2017 10 

76 Karo Pharma AB Mid cap 2008 2016 9 

77 Knowit AB Mid cap 2007 2016 10 



 
 

78 Lagercrantz Group AB Mid cap 2009 2017 9 

79 Lindab International AB Mid cap 2007 2016 10 

80 Medivir AB Mid cap 2008 2016 9 

81 Mekonomen AB Mid cap 2007 2016 10 

82 Midsona AB Mid cap 2008 2016 9 

83 Mycronic AB Mid cap 2007 2016 10 

84 Net Insight AB Mid cap 2007 2016 10 

85 New Wave Group AB Mid cap 2007 2016 10 

86 Nolato AB Mid cap 2007 2016 10 

87 OEM International AB Mid cap 2009 2016 8 

88 Opus Group AB Mid cap 2013 2016 4 

89 Orexo AB Mid cap 2007 2016 10 

90 Probi AB Mid cap 2009 2016 8 

91 Qliro Group AB Mid cap 2010 2016 7 

92 Raysearch Laboratories AB Mid cap 2007 2016 10 

93 Rezidor Hotel Group AB Mid cap 2007 2016 10 

94 SAS AB Mid cap 2007 2016 10 

95 Sectra AB Mid cap 2008 2017 10 

96 Skistar AB Mid cap 2008 2017 10 

97 Swedol AB Mid cap 2008 2016 9 

98 Systemair AB Mid cap 2008 2017 10 

99 Tethys Oil AB Mid cap 2013 2016 4 

100 VBG Group AB Mid cap 2008 2016 9 

101 Vitec Software Group AB Mid cap 2011 2016 6 

102 Vitrolife AB Mid cap 2008 2016 9 

103 A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget AB Small cap 2009 2016 8 

104 Active Biotech AB Small cap 2007 2016 10 

105 Agromino A/S Small cap 2010 2016 7 

106 Anoto Group AB Small cap 2008 2016 9 

107 Arise AB Small cap 2010 2016 7 

108 BE Group AB Small cap 2007 2016 10 

109 Beijer Electronics Group AB Small cap 2007 2016 10 

110 Bergs Timber AB Small cap 2008 2017 10 

111 BioInvent International AB Small cap 2007 2016 10 

112 Björn Borg AB Small cap 2010 2016 7 

113 Bong Ljungdahl AB Small cap 2007 2016 10 

114 Boule Diagnostics AB Small cap 2011 2016 6 

115 BTS Group AB Small cap 2008 2016 9 

116 Concordia Maritime AB Small cap 2007 2016 10 

117 Consilium AB Small cap 2007 2016 10 

118 CTT Systems AB Small cap 2009 2016 8 

119 Dedicare AB Small cap 2011 2016 6 



 
 

120 Doro AB Small cap 2008 2016 9 

121 Duroc AB Small cap 2007 2016 10 

122 Electra Gruppen AB Small cap 2013 2016 4 

123 Elekta AB Small cap 2008 2017 10 

124 Elos Medtech AB Small cap 2007 2016 10 

125 Empir Group AB Small cap 2007 2016 10 

126 Endomines AB Small cap 2012 2016 5 

127 Enea AB Small cap 2007 2016 10 

128 Eniro AB Small cap 2007 2016 10 

129 eWork Group AB Small cap 2010 2016 7 

130 Feelgood Svenska AB Small cap 2007 2016 10 

131 Formpipe Software AB Small cap 2007 2016 10 

132 GHP Specialty Care AB Small cap 2008 2016 9 

133 ICTA AB Small cap 2007 2016 10 

134 Image Systems AB Small cap 2008 2016 9 

135 Invuo Technologies AB Small cap 2012 2016 5 

136 Karolinska Development AB Small cap 2011 2016 6 

137 Lammhults Design Group AB Small cap 2008 2016 9 

138 Malmbergs Elektriska AB Small cap 2008 2016 9 

139 Micro Systemation AB Small cap 2012 2016 5 

140 Moberg Pharma AB Small cap 2011 2016 6 

141 MQ Holding AB Small cap 2011 2017 7 

142 MultiQ International AB Small cap 2010 2016 7 

143 NeuroVive Pharmaceutical AB Small cap 2013 2016 4 

144 Note AB Small cap 2008 2016 9 

145 Novotek AB Small cap 2007 2016 10 

146 Oasmia Pharmaceutical AB Small cap 2013 2017 5 

147 Odd Molly International AB Small cap 2013 2016 4 

148 Ortivus AB Small cap 2009 2016 8 

149 Poolia AB Small cap 2008 2016 9 

150 Precise Biometrics AB Small cap 2013 2016 4 

151 Pricer AB Small cap 2008 2016 9 

152 ProAct IT Group AB Small cap 2008 2016 9 

153 Profilgruppen AB Small cap 2010 2016 7 

154 Rejlers AB Small cap 2010 2016 7 

155 RNB - Retail and Brands AB Small cap 2014 2017 4 

156 Rottneros AB Small cap 2007 2016 10 

157 Semcon AB Small cap 2007 2016 10 

158 Sensys Gatso Group AB Small cap 2008 2016 9 

159 Sintercast AB Small cap 2008 2016 9 

160 Softronic AB Small cap 2011 2016 6 

161 Stockwik Förvaltning AB Small cap 2008 2016 9 



 
 

162 Studsvik AB Small cap 2007 2016 10 

163 Svedbergs i Dalstorp AB Small cap 2008 2016 9 

164 TradeDoubler AB Small cap 2007 2016 10 

165 Trention AB Small cap 2008 2016 9 

166 Uniflex AB Small cap 2007 2016 10 

167 Venue Retail Group AB Small cap 2010 2017 8 

168 Viking Supply Ships AB Small cap 2007 2016 10 

169 XANO Industri AB Small cap 2008 2016 9 

   



 
 

Bilaga 2: Företagslista - Bortfall 

  Företag Lista Anledning 

1 Ahlsell AB Large cap Tid 

2 Alhstrom-Munksjö Oyj Large cap Tid 

3 Attendo AB Large cap Tid 

4 Bravida Holding AB Large cap Tid 

5 Com Hem Holding AB Large cap Tid 

6 Dometic Group AB Large cap Tid 

7 Lifco AB Large cap Tid 

8 Oriflame Holding AG Large cap Tid 

9 Thule Group AB Large cap Tid 

10 Atrium Ljungberg AB Large cap Finans 

11 Avanza Bank Holding AB Large cap Finans 

12 Bonava AB Large cap Finans 

13 Castellum AB Large cap Finans 

14 Collector AB Large cap Finans 

15 Fabege AB Large cap Finans 

16 Hemfosa Fastighet AB Large cap Finans 

17 Hufvudstaden AB Large cap Finans 

18 Industrivärden AB Large cap Finans 

19 Intrum Justitia AB Large cap Finans 

20 Investmentaktiebolaget Latour Large cap Finans 

21 Investor AB Large cap Finans 

22 JM AB Large cap Finans 

23 Kinnevik AB Large cap Finans 

24 Klövern AB Large cap Finans 

25 Kungsleden AB Large cap Finans 

26 Lundbergföretagen LE AB Large cap Finans 

27 Nordea Bank AB Large cap Finans 

28 Pandox AB Large cap Finans 

29 Ratos AB Large cap Finans 

30 Resurs Holding AB Large cap Finans 

31 Sagax AB Large cap Finans 

32 SEB - Skandinaviska Enskilda Banken AB Large cap Finans 

33 SHB - Svenska Handelsbanken AB Large cap Finans 

34 Swedbank AB Large cap Finans 

35 Wallenstam AB Large cap Finans 

36 Wihlborgs Fastigheter AB Large cap Finans 

37 Lundin Mining Corporation Large cap Övrigt 

38 AcadeMedia AB Mid cap Tid 

39 AddLife AB Mid cap Tid 



 
 

40 Africa Oil Corp. Mid cap Tid 

41 Alimak Group AB Mid cap Tid 

42 Alligator Bioscience AB Mid cap Tid 

43 Bufab AB Mid cap Tid 

44 Camarus AB Mid cap Tid 

45 Capio AB Mid cap Tid 

46 CLX Communications AB Mid cap Tid 

47 Coor Service Management Holding AB Mid cap Tid 

48 Dustin Group AB Mid cap Tid 

49 Eltel AB Mid cap Tid 

50 Fenix Outdoor International AG Mid cap Tid 

51 G5 Entertainment AB Mid cap Tid 

52 Garo Aktiebolag Mid cap Tid 

53 Gränges AB Mid cap Tid 

54 Hansa Medical AB Mid cap Tid 

55 Hexatronic Group AB Mid cap Tid 

56 Humana AB Mid cap Tid 

57 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB Mid cap Tid 

58 Inwido AB Mid cap Tid 

59 Invisio Communications AB Mid cap Tid 

60 Lucara Diamond Corp. Mid cap Tid 

61 Lundin Gold Inc. Mid cap Tid 

62 Mr Green & Co AB Mid cap Tid 

63 NGEx Resources Inc. Mid cap Tid 

64 Nobina AB Mid cap Tid 

65 Nordic Waterproofing Holding A/S Mid cap Tid 

66 Recipharm AB Mid cap Tid 

67 Scandi Standard AB Mid cap Tid 

68 Scandic Hotels Group AB Mid cap Tid 

69 Serneke Group AB Mid cap Tid 

70 Tobii AB Mid cap Tid 

71 Troax Group AB Mid cap Tid 

72 Wilson Therapeutics B Mid cap Tid 

73 Volati AB Mid cap Tid 

74 Xvivo Perfusion AB Mid cap Tid 

75 Besqab AB Mid cap Finans 

76 Bure Equity AB Mid cap Finans 

77 Catella AB Mid cap Finans 

78 Catena AB Mid cap Finans 

79 Corem Property Group AB Mid cap Finans 

80 Creades AB Mid cap Finans 

81 D. Carnegie & Co AB Mid cap Finans 



 
 

82 Diös Fastigheter AB Mid cap Finans 

83 Eastnine AB Mid cap Finans 

84 FastPartner AB Mid cap Finans 

85 Heba Fastighets AB Mid cap Finans 

86 Hoist Finance AB Mid cap Finans 

87 Nordax Group AB Mid cap Finans 

88 NP3 Fastigheter AB Mid cap Finans 

89 Oscar Properties Holding AB Mid cap Finans 

90 Platzer Fastigheter Holding AB Mid cap Finans 

91 Svolder AB Mid cap Finans 

92 TF Bank AB Mid cap Finans 

93 Traction AB Mid cap Finans 

94 Victoria Park AB Mid cap Finans 

95 Vostok New Ventures Ltd SDB Mid cap Finans 

96 Öresund Investment AB Mid cap Finans 

97 BlackPearl Resources Inc. Mid cap Övrigt 

98 EnQuest plc Mid cap Övrigt 

99 Nederman Holding AB Mid cap Övrigt 

100 SEMAFO Inc. Mid cap Övrigt 

101 B3IT Management AB Small cap Tid 

102 Bactiguard Holding AB Small cap Tid 

103 C-RAD AB Small cap Tid 

104 Edgeware AB Small cap Tid 

105 Eolus Vind AB Small cap Tid 

106 Episurf Medical AB Small cap Tid 

107 MedCap AB Small cap Tid 

108 Sportamore AB Small cap Tid 

109 Wise Group AB Small cap Tid 

110 Havsfrun Investment AB Small cap Finans 

111 Midway Holding AB Small cap Finans 

112 NAXS AB Small cap Finans 

113 NGS Group AB Small cap Finans 

114 Arctic Paper S.A Small cap Övrigt 

115 Etrion Corporation Small cap Övrigt 

116 Prevas AB Small cap Övrigt 

117 Strax AB Small cap Övrigt 

   



 
 

Bilaga 3: Metodvalstester 

Samtliga 

Tobin's Q ROA 

Correlated Random Effects - Hausman Test Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Tobin's Q Equation: ROA 

Test cross-section random effects Test cross-section random effects 

        

Test Summary Chi-Sq. Stat. Chi-Sq. d.f. Prob. Test Summary Chi-Sq. Stat. Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 22,3415 6 0,0010 Cross-section random 47,0414 6 0,0000 

        

        

Small cap 

Tobin's Q ROA 

Correlated Random Effects - Hausman Test Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Tobin's Q Equation: ROA 

Test cross-section random effects Test cross-section random effects 

        

Test Summary Chi-Sq. Stat. Chi-Sq. d.f. Prob. Test Summary Chi-Sq. Stat. Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 13,5297 6 0,0354 Cross-section random 20,6309 6 0,0021 

        

        

Mid cap 

Tobin's Q ROA 

Correlated Random Effects - Hausman Test Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Tobin's Q Equation: ROA 

Test cross-section random effects Test cross-section random effects 

        

Test Summary Chi-Sq. Stat. Chi-Sq. d.f. Prob. Test Summary Chi-Sq. Stat. Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 11,1144 6 0,0849 Cross-section random 20,6309 6 0,0021 

        

        

Large cap 

Tobin's Q ROA 

Correlated Random Effects - Hausman Test Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Tobin's Q Equation: ROA 

Test cross-section random effects Test cross-section random effects 

        

Test Summary Chi-Sq. Stat. Chi-Sq. d.f. Prob. Test Summary Chi-Sq. Stat. Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 74,6606 6 0,0000 Cross-section random 37,2092 6 0,0000 

   



 
 

Bilaga 4: Heteroskedasticitetstester 

Samtliga 

Tobin's Q ROA 

Distribution free Wald test for heteroskedasticity - Distribution free Wald test for heteroskedasticity - 

Null hypothesis: the units have a common error variance Null hypothesis: the units have a common error variance 

Asymptotic test statistic: Chi-square(169) = 421553 Asymptotic test statistic: Chi-square(169) = 161819 

with p-value = 0,0000 with p-value = 0,0000 

  

  

Small cap 

Tobin's Q ROA 

Distribution free Wald test for heteroskedasticity - Distribution free Wald test for heteroskedasticity - 

Null hypothesis: the units have a common error variance Null hypothesis: the units have a common error variance 

Asymptotic test statistic: Chi-square(67) = 145977 Asymptotic test statistic: Chi-square(67) = 27343,1 

with p-value = 0,0000 with p-value = 0,0000 

  

  

Mid cap 

Tobin's Q ROA 

Distribution free Wald test for heteroskedasticity - Distribution free Wald test for heteroskedasticity - 

Null hypothesis: the units have a common error variance Null hypothesis: the units have a common error variance 

Asymptotic test statistic: Chi-square(54) = 91345,8 Asymptotic test statistic: Chi-square(54) = 40292,2 

with p-value = 0,0000 with p-value = 0,0000 

  

  

Large cap 

Tobin's Q ROA 

Distribution free Wald test for heteroskedasticity - Distribution free Wald test for heteroskedasticity - 

Null hypothesis: the units have a common error variance Null hypothesis: the units have a common error variance 

Asymptotic test statistic: Chi-square(48) = 38075,6 Asymptotic test statistic: Chi-square(48) = 17525,9 

with p-value = 0,0000 with p-value = 0,0000 

   



 
 

Bilaga 5: Multikollinearitetstester 

Samtliga företag 

 Storlek Oberoende Kvinnor Ålder Företagsstorlek Skuldsättn. 

Storlek 1,00      

Oberoende -0,34 1,00     

Kvinnor 0,15 0,04 1,00    

Ålder 0,04 0,02 -0,09 1,00   

Företagsstorlek 0,72 -0,23 0,09 0,09 1,00  

Skuldsättningsgrad -0,01 0,04 -0,05 0,02 0,01 1,00 

       

Small cap 

 Storlek Oberoende Kvinnor Ålder Företagsstorlek Skuldsättn. 

Storlek 1,00      

Oberoende -0,21 1,00     

Kvinnor 0,05 0,16 1,00    

Ålder -0,01 0,00 -0,02 1,00   

Företagsstorlek 0,49 -0,06 -0,10 0,06 1,00  

Skuldsättningsgrad -0,06 0,07 -0,07 0,03 0,02 1,00 

       

Mid cap 

 Storlek Oberoende Kvinnor Ålder Företagsstorlek Skuldsättn. 

Storlek 1,00      

Oberoende -0,34 1,00     

Kvinnor 0,15 0,22 1,00    

Ålder -0,09 -0,11 -0,10 1,00   

Företagsstorlek 0,48 -0,34 0,22 -0,02 1,00  

Skuldsättningsgrad 0,15 -0,09 0,01 -0,10 0,32 1,00 

       

Large cap 

 Storlek Oberoende Kvinnor Ålder Företagsstorlek Skuldsättn. 

Storlek 1,00      

Oberoende -0,32 1,00     

Kvinnor 0,21 -0,24 1,00    

Ålder 0,24 0,09 -0,08 1,00   

Företagsstorlek 0,60 -0,04 0,11 0,36 1,00  

Skuldsättningsgrad 0,09 -0,01 0,04 0,02 0,07 1,00 

 

 


