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 Sammanfattning 

Uppsatsens titel Förekommer det ett samband mellan styrelseledamöters 
parallella styrelseuppdrag och företags tillväxt? 

Seminarium 2009-06-04 

Kurs FEKK01, Företagsekonomi, examensarbete kandidatnivå, 
inriktning Corperate Governance, 15hp (15 ECTS) 

Författare  Carl A.J Engström 

  Max Pihlqvist 

  Carl Sundqvist 

Handledare  Matts Kärreman 

Fem nyckelord Bolagsstyrning, parallella styrelseuppdrag, samband, Tillväxt 
och Resource Dependency.  

Syfte Syftet med vår uppsats är att undersöka om det finns ett 
samband mellan medelstora aktiebolags tillväxt och 
styrelseledamöters antal parallella styrelseuppdrag och hur 
detta samband i sådant fall ser ut.  

  

Metod Kvantitativa metoder till datainsamling används för att göra 
beräkningar och för identifiering av tolkningsvariabler. 
Informationen kommer att samlas in från årsredovisningar, 
”Styrelse och Revisorer”, tidningar samt nätmäklare. Deduktiv 
ansats genomsyrar studien. Vidare kommer diverse statistiska 
mått och test att användas för att analysera datan. 

Teoretiska Perspektiv Ett flertal Corporate Governance teorier kommer brukas 
däribland Principial Agent och Resource Dependency teorin. 

  

Slutsatser Vi kan genom vår studie se att styrelseledamöters parallella 
styrelseuppdrag har ett signifikant negativt samband med 
företagens tillväxt. Hur starkt detta samband är och varför det 
existerar kan vi däremot inte med säkerhet fastställa. 
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Abstract 

Title Is there a connection between board of director’s parallel 
board assignments and company’s growth? 

Seminar date 2009-06-04 

Course FEKK01, Business administration, Major: Corperate 
Governance, Bachelor Thesis, 15 University points (15 ECTS), 
School of Management and Economics, Lund University 

Authors  Carl A.J Engström 

  Max Pihlqvist 

  Carl Sundqvist 

Advisor  Matts Kärreman 

Five Keywords Corporate Governance, growth, parallel assignation for board 
of directors, connection and Resource dependency.  

Purpose To investigate if there is a connection between the board of 
director’s number of parallel board assignments and the 
growth of midsized corporations. And if that’s the case then 
see how this connection looks like.    

Methodology Quantitative approach will be used to collect data and then 
used for calculations and also to identify interpretation 
variables. The Data will be gathered from annual reports, the 
yearbook “Styrelse och Revisorer”, newspapers and internet 
stockbrokers. A number of statistical tests and measurements 
will be used to analyze the data.  

Theoretical perspectives  Several of theories suitable for Corporate Governance will be 
used including Agent-Principal and Resource dependency 
theory.  

Conclusion  We can in our investigation see a negative connection between   
the numbers of parallel board assignations and cooperation’s 
growth. How strong this connection is and why it exists are 
still unclear.    
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DEFINITONER 

 

Parallella uppdrag – Andra styrelseuppdrag en ledamot har bortsett från det undersökta 

företaget. 

 

Mid Cap – Börslista på Stockholmsbörsen för medelstora bolag. 

 

Finanskrisen – Är en global recession som startade i mitten av 2008. 

 

Styrelseuppdrag – Ordförande, Ledamot eller Arbetstagarrepresentant i en styrelse. 

 

Interlocks – Personliga nätverk som styrelsemöter har sinsemellan. 

 

P-Value – Signifikansnivån i testet.  

 

Urval – Grupp som undersöks vid statistiska undersökningar. 

 

Variabel – Används inom matematiken för representera ett okänt värde som är föränderligt.  

Exempelvis ett tal. 

 

Bransch – Indelning av olika företag beroende på vilket arbetsområde de är verksamma inom 

 

Determinationskofficienten -  visar till vilken grad den totala variationen för den beroende 

variabeln (Y) kan förklaras av den oberoende variabeln (X). Den kallas även för förklaringsgrad. 

(Gunnarsson, Infovoice)   
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND  

 

“You gonna tell me the difference between this guy and that guy is luck?” 
 

     (Gekko, 1987)

  

På detta sätt utrycker sig Michael Douglas karaktär Gordon Gekko i kultfilmen Wall Street för att 

jämföra två förbipasserande personer på en gata i New York. Den förste, en till synes 

framgångsrik affärsman och den andre, en fattig uteliggare.  Slutsatsen som kan dras utifrån 

denna kommentar är givetvis att slumpen inte är den avgörande faktorn för en persons 

framgång. På samma sätt kan det resoneras kring ett företags framgång. Vi kan enkelt byta ut 

guy mot företag eller kanske till och med styrelse och fortfarande är citatet lika relevant. 

Faktorer som påverkar ett företags framgång och därmed dess tillväxt är naturligtvis oändligt 

många och det skulle därför vara direkt dumdristigt att försöka sig på att undersöka vilka alla 

dessa är på en och samma gång. En av de faktorer som vi tror kan påverka tillväxten i ett företag 

är dess styrelsesammansättning. Mer specifikt, de invalda styrelsemedlemmarnas antal 

parallella styrelseuppdrag.  

Under de senaste åren har det varit en livlig debatt kring det faktum att ledamöter tenderar att 

vara engagerade i fler än en styrelse. Under denna debatt har det lagts fram åtskilliga argument, 

både för och emot denna utveckling. Ett av de mer framstående argumenten mot detta är den 

intressekonflikt som kan framstå, ett exempel på detta kan vara ett statligt och ett privatägt 

företag där en eller flera av styrelseledamöterna sitter med i båda styrelserna. Det finns även 

frågan om hur väl en person kan hantera flera olika styrelseuppdrag samtidigt utan att arbetet i 

de enskilda styrelserna blir lidande på grund av tidsbristen som kan uppstå (Olsson, 

Webbfrågan, Hur många styrelseuppdrag kan en person ha?).  

I skrivande stund pågår det en livlig debatt kring LO-ordförande Wanja Lundby-Wedins otroliga 

24 parallella styrelseuppdrag.  Många anser att det är långt för många styrelseuppdrag för en 

person att hantera på ett korrekt sätt (Olsson, Bolagens styrelser åter i fokus). En av dessa är 

Aktiespararnas förre VD Lars-Erik Forsgårdh som utrycker sig på följande sätt: 



 
8 

”Även om en del av hennes uppdrag har varit eller är av typen expeditionskaraktär är det en 

fullständig omöjlighet att ha så många styrelseuppdrag som över 20 stycken samtidigt, om man 

vill sköta alla uppdragen seriöst”    

     (Forsgårdh, 2009) 

Aktiespararna hade även nyligen en undersökning på deras hemsida för att försöka kartlägga 

den allmänna opinionen kring hur många styrelseuppdrag som är rimligt för en heltidsanställd 

person. Då undersökningen rent statistiskt inte kan ses som säkerställd, ger den en bild av vad 

hemsidans besökare hade för generell uppfattning. Frågan samt resultatet redovisas nedan: 

Hur många styrelseuppdrag kan en i övrigt heltidssysselsatt person hinna med/klara av?  

 

Resultat: 

77 Procent anser att en i övrigt heltidssysselsatt person hinner med/klarar av högst 5 

styrelseuppdrag 

14,3 Procent svarar 6–10 styrelseuppdrag 

6,9 Procent anser att det inte går att sätta ett tak, allt beror på uppdragens art samt personens 

kunskaper och arbetsförmåga 

1,1 Procent svarar 11–15 styrelseuppdrag 

0,7 Procent anser att man kan hinna med 16–20 uppdrag 

447 registrerade svar, (27 april–4 maj).  

(Olsson, Webbfrågan, Hur många styrelseuppdrag kan en person ha?) 

Vi kan här tydligt se att majoriteten av de röstande ansåg att en heltidssysselsatt person 

maximalt klarar av 5 styrelseuppdrag. Vi får dock inte glömma att undersökningen enbart 

behandlar de personer som har en heltidssysselsättning.  

 

1.2 PROBLEMATISERING 

Samtidigt som antalet uppdrag som styrelsemedlemmar tar på sig har ökat under de senaste 

åren så har även styrelsearbetet blivit mer komplext och svårarbetat (Olsson, Webbfrågan, Hur 

många styrelseuppdrag kan en person ha?). Rent intuitivt torde denna utveckling på en generell 

nivå minska effektiviteten i styrelser med en hög grad av parallella styrelseuppdrag bland 

ledamöterna. En strävan efter jämställdhet och diversifiering i styrelserna har eftersökts starkt 

av både aktieägare och media. Det har påståtts att ledamöternas många olika uppdrag har gett 
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upphov till en trögrörlighet i tillväxten bland de svenska företagen. Vad finns det för belägg för 

dessa typer av påstående? 

 

 Samtidigt så finns det en för tillfället svårhörd motsatt opinion som menar på att det faktiskt 

finns flera positiva aspekter med parallella styrelseuppdrag. Exempel på dessa kan vara: ökad 

erfarenhet av styrelsearbete och därmed ökad kunskap kring detta hos ledamöterna, bättre 

samarbete mellan företag på grund av det nätverkande som uppstår mellan ledamöterna i de 

olika företagen och ökat bidrag av kunskap i styrelserna om den omgivande marknaden till följd 

av ledamöternas unika insikt från deras parallella styrelseuppdrag.  

 

Vi kan alltså konstatera att det finns mycket spekulationer kring ämnet men få av dessa 

argument kan styrkas av empiriska studier. Av den situation som beskrivits har vi upplevt ett 

tomrum kring empirisk kunskap om det faktiskt föreligger ett samband mellan ledamöters antal 

parallella uppdrag och tillväxten i medelstora svenska bolag. Den centrala frågeställningen för 

undersökningen blir således: Finns det ett samband mellan företags tillväxt och 

styrelseledamöternas antal parallella styrelseuppdrag. 

1.3 HYPOTES 

Frågeställningen kan vi omformulera till två hypoteser för vår undersökning.  

 

H1: Det finns ett signifikant negativt samband mellan ledamöternas antal parallella 

styrelseuppdrag och tillväxten. 

H2: Det finns ett signifikant positivt samband mellan ledamöternas antal parallella 

styrelseuppdrag och tillväxten. 

Mer konkret information om vad hypotesprövning innebär går att hitta under kapitlet Empirisk 

metod. 

1.4 SYFTE 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan medelstora 

aktiebolags tillväxt och deras ledamöters antal parallella styrelseuppdrag och hur detta 

samband i sådant fall ser ut.  
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1.5 AVGRÄNSNING 

Valet av tidsperiod sattes mellan 2005 och 2007 då vi eftersträvar att erhålla så färsk data som 

möjligt utan att riskera att validiteten i observationerna försämrats på grund av finanskrisens 

påverkan. Avgränsningen till tre år har vi gjort av praktiska skäl, vi har en begränsad tidsram 

vilket innebär att en mer omfattande insamling skulle innebära en överskridning av denna 

tidgräns. Vidare anser vi att en treårsperiod ger en fullt tillräcklig mängd data för de statistiska 

test som skall genomföras. 

 

 Tillväxtmått som kommer att undersökas är förändring mätt i omsättning, resultat efter skatt 

och börsvärde. Således kommer vi inte att testa fler mått på tillväxt såsom kundnöjdhet eller 

antal anställda som även de är flitigt använda mått på tillväxt, detta med hänvisning till det 

tidigare förda resonemanget kring tidsbegränsningen. Enbart noterade aktiebolag på 

Stockholms OMX lista Mid Cap kommer att undersökas. Vi har även gjort antagandet att det 

ligger i aktieägarnas intresse att styrelsen ska skapa en så stor tillväxt som möjligt för företaget.  

 För vidare resonemang kring de avgränsningar som gjorts hänvisas läsaren till kapitlet urval. 

 

1.6 MÅLGRUPP 

Uppsatsen riktar sig till individer i näringslivet och akademiker med intresse för Corporate 

Governance. Läsaren bör besitta grundläggande kunskap inom företagsekonomi, finansiering, 

statistik och organisation. Förhoppningen är att personer med nämnda förkunskaper skall finna 

uppsatsen givande och få en utökad bild av styrelsens påverkan i medelstora bolag. 
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2 EMPIRISK METOD 

2.1 HYPOTESFORMULERING 

Vi kommer att utföra en kvantitativ undersökning och har därav valt att utföra en 

hypotesprövning. För att göra en sådan undersökning krävs det att vi formulerar en mothypotes 

till den vedertagna grundhypotesen. För att kunna bevisa att H0 hypotesen (Grundhypotesen) är 

felaktig krävs det att vi kan påvisa att vår egen mothypotes är riktig. Det kommer göras utifrån 

en signifikansnivå på 5 %. Förenklat uttryckt tolkas det som att om signifikansnivån i sambandet 

är 5 % betyder att det finns en 5 % risk att förkasta H0 till fördel för H1 när H0 faktiskt är sann. 

Eftersom mothypoteserna i båda fallen syftar till att bevisa att ett negativt respektive positivt 

samband förekommer så blir grundhypotesen densamma, det existerar inte ett samband.  

H0: Det finns ej ett signifikant samband mellan ledamöternas andra styrelseuppdrag och 

tillväxten. 

Våra mothypoteser blir därmed följande: 

H1: Det finns ett signifikant negativt samband mellan ledamöternas antal parallella 

styrelseuppdrag och tillväxten. 

H2: Det finns ett signifikant positivt samband mellan ledamöternas antal parallella 

styrelseuppdrag och tillväxten. 

 

2.2 GENERELLT UPPLÄGG AV STUDIEN 

Den data och finansiella information som kommer att ligga till grund för undersökningen 

kommer samlas in från årsredovisningar, böcker, nätmäklare och tidsskrifter. Det som skall 

insamlas och undersökas är antalet styrelseuppdrag per styrelseledamot under en treårs period 

för samtliga företag på Mid Cap samt de 3 olika tillväxtmåtten.  

 

När insamlingen är avslutad kommer databehandlingen genomföras, först på hela Mid Cap-

urvalet för att sedan begränsas i mån om observationer till branscherna som finns inom Mid 

Cap. Eftersom Mid Cap har två branscher med många företag (observationer) och sedan flertalet 

branscher med färre och t.o.m. få företag, kommer vikten att läggas på de två större 

branscherna. De två större branscherna är relativt lika i storlek och skapar därmed ett 
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godtyckligt underlag. Statistiska test kommer utföras och sedan förklaras och kommenteras i så 

hög grad som möjligt utifrån ett par valda teorier för att skapa en förståelse för det erhållna 

resultatet. 

2.3 SEKUNDÄRDATA 

Sekundärdata kommer att prägla materialet som samlas in i vår undersökning. Sekundärdata är 

information som redan finns tillgänglig till skillnad från primärdata som är information som 

hämtas från företagen i just studiens syfte (Bryman & Bell, 2005). Årsredovisningar kommer 

från företagen och granskas från en utomstående källa nämligen revisorn, därefter görs de 

tillgängliga för allmänheten och klassas därmed ur vårt synsätt som sekundärdata. Då vår 

tidsbegränsning inte tillåter oss att genomföra några intervjuer eller enkäter kommer vi endast 

att tillförlita oss på sekundärdata. Graden av tillväxt hämtas från nätmäklare och tidningar som 

publicerar finansiell information 

2.4 URVAL 

Urvalet kommer bestå av medelstora bolag med ett börsvärde på 150 miljoner till 1miljard euro. 

Bolagen återfinns i år på Stockholmsbörsen under listan Mid Cap. Valet av medelstora bolag 

grundar sig på en rad faktorer och antaganden, som att medelstora bolag påverkas mindre av 

spekulationer och tillfälligheter generellt sett mot mindre bolag, medelstora bolag har en mer 

stabil utveckling jämfört med små bolag men är på samma gång inte lika trögrörliga som större 

bolag.  

Vidare kan nämnas att det oftare finns en längre bolagshistorik hos medelstora bolag än hos 

mindre bolag. För att kunna göra så rättvisande beräkningar som möjligt kommer fokus ligga på 

de två största branscherna på Mid Cap då de andra branscherna har avsevärt färre företag. Färre 

företag eller kanske till och med som i något fall endast gör att resultatet av beräkningarna inte 

blir tillförlitliga.  

2.5 VARIABLER 

Omsättning är ett bra mått för att mäta ett företags tillväxt. Omsättning är även ett mått som 

många akademiker och praktiker använder sig av, hävdar flera forskare (Andersson, 2001). 

Problem med att mäta omsättningen är att den påverkas av prisförändringar och kan ibland vara 

svårt att praktiskt urskilja om detta beror på en prisförändring eller en volymförändring 

(Eriksson Tore, Andrén Niclas och Hansson Sigurd, 2003).  Även detta mått är vanligt i 

akademiska tidskrifter (Andersson, 2001). Vi har därför valt att se på omsättning med tanke på 
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akademikers och praktikers frekventa användning för att mäta tillväxt men även på grund av 

måttets lättåtkomlighet med tanke på arbetets tidsbegränsning. 

Resultat efter skatt är intäkter minus kostnader och skatt, om intäkterna är större än 

kostnaderna visar företaget en vinst (Bernarhardsson, 2005). I undersökningen anser vi att 

resultatet efter skatt är en viktig tillväxtfaktor, detta eftersom resultatet ofta är det mest 

betydelsefulla måttet för aktieägare. Resultat efter skatt är ett mått som utan några större 

svårigheter kan samlas in och är med och bidrar till en större giltighet för vår uppsats.   

Börsvärdet för ett börsnoterat företag är dess marknadsvärde och fås ut genom att multiplicera 

antalet utestående aktier med den senast kända aktiekursen (Bernarhardsson, 2005). Detta mått 

kompletterar och bidrar till uppsatsen precis på samma sätt som resultat efter skatt och 

omsättningen. 

Förutom att mäta omsättning är det relevant att mäta och studera lönsamhetsutvecklingen och 

försäljningsvolymer. För att statistiskt kunna mäta dessa två mått krävs det en väldigt 

komplicerad process av datainsamling som därmed blir väldigt tidskrävande då undersökningen 

består av ett stort urval (Henrik Levin, 2002). Vi finner även dessa två mått relevanta för vår 

uppsats men vi har valt att bortse från dessa med tanke på vår tidsbegränsning för arbetet.   

Parallella styrelseuppdrag ämnar vi att mäta på två olika sätt. Dels genom att mäta totala 

antalet styrelseuppdrag som ledamöterna i en styrelse har tillsammans, vi har då adderat alla 

styrelseledamöters antal parallella styrelseuppdrag till en total summa för hela styrelsen.  Och 

dels genom att mäta genomsnittligt antal styrelseuppdrag per person, då vi delat totala antalet 

uppdrag i styrelsen på antalet ledamöter. Vi ser denna uppdelning som ett sätt att då öka 

möjligheten till att upptäcka eventuella samband. Det skall även noteras att vi inte gör några 

anspråk på att skilja dessa två variablers grad av validitet som mått av antal parallella 

styrelseuppdrag.      
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2.6 KÄLLOR FÖR DATAINSAMLING:  

2.6.1 TILLVÄXTVARIABLER 

De tillväxtvariabler som antalet parallella styrelseuppdrag kommer jämföras mot kommer att 

hämtas från Dagens Industri och nätmäklaren Nordnet. Värdena redovisas på ett Excelblad och 

ligger sedan till grund för en databas i Eviews. 

2.6.2 PARALLELLA STYRELSEUPPDRAG 

Parallella styrelseuppdrag insamlas primärt från årsredovisningarna från respektive företag. 

Detta kompletteras med kontroll i tidsskrifterna ”Styrelse och Revisorer” för respektive år. I 

dessa årsböcker listas alla Sveriges börsnoterade bolags styrelser och fakta om dem. Även dessa 

värden kommer att införas i Excel och sedan till en databas i Eviews.  

2.7 ANALYTISK STATISTIK 

2.7.1 VAL AV ANALYSMETOD 

Vid beslutandet av analysmetod går det att använda sig av följande modell för att underlätta 

härledningen.  Då urvalet endast består av en grupp kan det konstateras att en jämförelse mellan 

två grupper är uteslutet. Vidare är syftet med undersökningen att leta efter ett eventuellt 

samband i denna grupp. Efter dessa distinktioner befinner vi oss på ”steg 3”, samvariation. Mot 

bakgrund av urvalet och syftet med undersökningen kan vi därmed fastslå att en 

korrelationsanalys samt en regressionsanalys torde lämpa sig tillfredställande för 

undersökningen enligt denna modell.  

 

(Gunnarsson, Infovoice) 

Steg 1 Steg 2 

Steg 3 
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Vid val av test är det även viktigt att ta i beaktning att vissa test såsom regressionsanalysen 

ställer vissa specifika krav på variablerna. Dessa test typer av test kallas parametriska och 

kraven som ställs på variablerna till dessa illustreras nedan. Eftersom det redan har konstaterats 

att det skall utföras en sådan regressionsanalys förutsatt att kraven på variablerna uppfylls blir 

de relevanta kraven på dessa variabler att de är kvantitativa samt normalfördelade. Att 

variablerna är kvantitativa har redan tidigare konstaterats. För att undersöka om de olika 

variablerna är normalfördelade kommer histogram att plottas för dessa.     

 

                               
                                                                (Gunnarsson, Infovoice) 

 

 

 

2.7.2 SAMBAND OCH KAUSALITET 

Vid korrelations och regressionsanalys det viktigt att vara medveten om att det som undersöks 

är enbart sambandet mellan variablerna (Bryman & Bell, 2005). Det kommer därför inte att dras 

några absoluta slutsatser kring kausaliteten (i vilken riktning orsak och verkan går) mellan 

variablerna. Däremot kommer det att föras en diskussion kring vad som kan tänkas styra 

sambandet och åt vilken rikting detta i så fall kan tänkas ske. Det är dock nödvändligt för vår 

regressionsanalys att göra vissa antaganden kring vilka variabler som är beroende och 

oberoende. Med ledning av problematiseringen samt de teorier som valts har vi i detta stadium 

av undersökningen ansett det som rimligt att antaga att den beroende variabeln är antalet 

parallella styrelseuppdrag. Denna variabel kommer som tidigare nämnts användas i två olika 

varianter för att täcka ett så stort spektrum som möjligt.  

 

 

Krav 1 

Krav 2 

V
årt test 
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2.7.3 HISTOGRAM 

Histogram byggs upp genom att söka minimum och maximalvärden i datamängden. Efter det har 

skett bestäms antal klasser, markering 

sker av varje klasstorlek och 

histogrammet ritas upp. Uppställningen 

av histogram kan variera men den 

vanligaste förkommande formen är 

normalfördelning. Bredvid är ett 

exempel hur histogram kan se ut som är 

normalfördelade. 

 

Syftet med histogram är att grafiskt studera datamängdens utseende, form och fördelning 

(Swerea IVF, IVF-skrift 93816). 

Det finns två saker som kan peka på att en variabel ej är normalfördelad. Dessa kommer att 

användas i bedömningen av variablernas fördelning. 

• Medelvärdet och medianen i urvalet skiljer sig för mycket åt. 

• Standarddeviationen är mer än hälften så stor som medelvärdet. 

(Gunnarsson, Infovoice) 

2.7.4 KORRELATIONSANALYS 

Korrelationsanalys utförs i syfte att undersöka till vilken grad urvalet överensstämmer i 

förhållande till en rät linje. Detta beskrivs i en skala från -1 till +1. Där -1 innebär ett omvänt 

samband, 0 är inget samband alls och +1 är ett perfekt samband. Detta skulle kunna illustreras i 

en graf, när X stiger så stiger Y. Däremot beskrivs inte vilken lutning linjen har utan endast hur 

nära urvalet är linjen. Lutningen bestäms av regressionskofficienten (Gunnarsson, Infovoice). 

2.7.5 LINJÄRA REGRESSIONSLINJE 

En rät linje är en väldigt enkel matematisk modell, den består av två olika variabler, X och Y. 

Linjens utformning bestäms av de olika värdena som konstanterna A (intercept) och B 

(regressionskofficient) har.  De kan ha värden som i form av klassvariabler (0 och 1), då 

analyseras modellen med en Anova. I en Anova jämförs medelvärdet som erhållits i olika 

populationer (urval).  Detta görs för att se om det existerar någon signifikant skillnad mellan 
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urvalen. Då värdena i X är kontinuerliga vilket är fallet i vår analys får vi använda sig oss av en 

regressionsanalys  (Gunnarsson, Infovoice). Värt att notera är att vi inte kommer använda 

regressions linjer i syfte att försöka prognostisera framtida värden utan enbart som ett verktyg 

för att testa signifikanserna mellan variablerna i urvalen.  

2.7.6 SCATTERDIAGRAM  

Scatterdiagram är en bra form av illustration för att visa sambandet mellan två kontinuerliga 

variabler. Markeringarna som ritas in i 

diagrammet fördelas beroende på hur de 

förhåller sig till de två variablerna som finns på 

respektive axel. Scatterdiagram är en typ av 

spridningsdiagram. Det är vanligt att origo 

utelämnas med anledning av att fokus inte 

ligger på absoluta värden utan mer på 

sambandet mellan de två kontinuerliga 

variablerna. Scatterdiagram kommer att 

användas med inbyggd regressionslinje som ett komplement till de övriga testen för att 

kontrollera om det finns ett underliggande samband mellan variablerna samt att på ett mer 

illustrativt sätt visa regressionslinjen för läsaren. 

Exempel på hur ett scatterdiagram kan se ut vid ett linjärt samband finns här ovan. 

(Gunnarsson, Infovoice) 

 

2.7.7 SIGNIFIKANSTESTING AV KORRELATIONSKOEFFICIENTEN OCH 

REGRESSIONSLINJEN. 

Regressionslinje kan ses som uppsatsens hypotes och giltigheten önskas där testas. Förtydligat 

kan sägas att mothypotesen i regressionsanalysen är att lutningen på regressionslinjen inte är 

noll det vill säga grundhypotesen säger att lutningen är noll. Med p-värdet skattas osäkerheten i 

hypotesen och är därmed avgöra för hur sann mothypotesen tordes vara. För att få reda på p-

värdet finns det utskrivet i särskilda tabeller. Då värdet för korrelation samt antalet undersökta 

börsföretag finns ger tabellen ett visst p-värde (Gunnarsson, Infovoice). I undersökningen 

räknar Eviews ut dessa värden utan att en manuell tabell behöver användas. Utifrån ren rutin 

används en signifikansnivå på 5 % om det inte finns starka skäl för något annat. Desto mindre p-

värde, desto starkare är stödet för mothypotesen i uppsatsen och nollhypotesen kan förkastas 
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Histogram

Korrelationsanalys

Scatterdiagram med 
regressionslinje

Regressionsanalys

(Gunnarsson, Infovoice). I uppsatsen utgås det från att p-värden under 5 % kan förkasta 

nollhypotesen.  

2.7.8 PRAKTISKT UPPLÄGG AV DATABEHANDLING 

För att underlätta för läsaren i uppsatsen har det 

konstruerats en övergripande grafik över i vilken ordning 

de beskrivna testen kommer att utföras. Det går här att se 

undersökningen i sin grundkonstruktion vilken kommer 

att bestå av dessa fyra test. Dessa kommer att i ett första 

skede användas på hela urvalet samt därefter att testas på 

de två största branschgrupperna för att se om det 

eventuellt finns starkare samband i dessa. Anledningen till 

denna limitation i antalet branschtester ligger i det 

begränsade antalet observationer i vissa branscher på Mid Cap.  

Alla de tre grupperna kommer att redovisas under respektive testtyp.  

 

Det skall starkt betonas att de två senare bransch testerna inte är avsedda att testa någon 

hypotes angående en säkerställd skillnad mellan grupperna. De skall enbart fungera som ett sätt 

att se om sambandet syns tydligare i ett mer likartat företagsklimat.  För att begränsa antalet 

test och sålla ut variabelkombinationer utan samband kommer enbart de två 

variabelkombinationerna med högst korrelation att vidare undersökas med scatterdiagram och 

regressionsanalys. Före resultaten kan statistiskt säkerställas i de tre första teststadierna 

kommer enbart kommentarer gällande de statistiska aspekterna av resultaten att ges. Därefter 

kommer en mer djupgående analys att genomföras på de resultat som visar sig vara signifikanta 

i regressionsanalysen.  
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3 FORSKNINGSMETOD 

3.1 ANSATS 

Det finns två betydelsefulla ansatser som används för att skapa kunskap om verkligheten. Den 

vanligaste ansatsen inom samhällsvetenskap är deduktiv teori. I deduktiv teori utgås det ifrån 

det som är tidigare känt och teoretiska överväganden inom området för att sedan gå vidare till 

empiri, resultat, hypotes bekräftelse/förkastning och slutligen teori revision. I Induktiv teori går 

det i motsatt riktning dvs. att teorin blir ett resultat av forskningen (Bryman & Bell, 2005).  Vi 

har valt att förhålla oss till ett deduktivt synsätt då redan ett par teorier inom området är kända 

och uppsatsen avser att pröva dem mot hypotesen. Således kommer det i slutet av 

undersökningen visa sig om teorierna varit tillämpbara eller inte, för att tolka verkligheten. 

3.2 KVANTITATIV STUDIE 

Studien kommer hålla en kvantitativ forskningsstrategi då relationen mellan teori och forskning 

blir av ett deduktivt slag. En stor mängd data kommer samlas in och statistiska test kommer 

ligga till grund för slutsatsen. Med hjälp av teorin som finns tillgänglig kan en hypotes deduceras 

fram och den eller dessa kan sedan prövas. I studiens fall kommer några enstaka hypoteser att 

prövas och kommenteras. Datainsamlingen kommer alltså vara till stor grund för 

undersökningen. Mer om datainsamlingen och huruvida passande den är finns i avsnittet 

”Reliabilitet och Validitet” nedan. (Bryman & Bell, 2005) 

3.3  RELIABILITET OCH VALIDITET 

I uppsatsen strävas det efter en så hög reliabilitetsgrad som möjligt, detta genom att så 

noggranna mätningar som möjligt görs i datan. Reliabiliteten bestäms av hur precist och 

noggrant informationen sedan bearbetas (Bryman & Bell, 2005). Vi kan ej garantera en 100 

procentig reliabilitetsgrad då den mänskliga faktorn alltid har en påverkan, vi räknar dock med 

att denna påverkan är försumbar i vår undersökning. Flera undersökningar av ett och samma 

fenomen leder till en högre reliabilitet vilket försöks uppnås genom att använda alla företag på 

Mid Cap. Utöver reliabilitet måste även validitet beaktas vilket sker genom att samla in 

informationen via oberoende källor (Bryman & Bell, 2005).  

 

Eftersom årsredovisningarna kommer från respektive företag och sedan granskas av en 

utomstående revisor har antagandet gjorts att datan i dessa bör kunna ses som valid. Detta med 
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reservationen att vissa företag av någon okänd anledning kan tänkas ha underlåtit sig att 

redovisa alla parallella uppdrag ledamöterna har. Vi har försökt lösa detta eventuella problem 

med hjälp av en extra genomgång av de berörda företagens styrelser i tidsskrifterna ”Styrelse 

och Revisorer” för respektive år. Vi förlitar oss således på att informationen i ”Styrelse och 

Revisorer” är korrekta och att de uppdrag som ledamöterna de facto har är redovisade i denna 

källa. 

På grund av tidsbrist kommer inte varje person sökas upp via Bolagsverkets databas. Hade 

tillgången på tid och resurser varit större kunde annars varje persons uppdrag fastställas mer 

noggrant med hjälp av deras personnummer och tillgång till databasen där alla uppdrag skall 

registreras.  Likaså utgås det från att Dagens Industri och Nordnet publicerar korrekt 

information om företagen.   

Det föreligger en risk att den påverkan som antalet styrelseuppdrag egentligen har på tillväxten 

inte visar sig direkt utan snarare senare då styrelsens besluts effekter blir tydliga. Det innebär 

att tillväxten vi ser nu i företagen beror på beslut som tagits i ett tidigare skede. Det kan även 

tänkas att de företag som har en hög grad av parallella styrelseuppdrag bland deras ledamöter 

idag även hade det då dessa beslut togs det vill säga, att styrelsesammansättningen ej har 

förändrats märkbart. Detta är troligt då vi antar att företagsorganisationers syn på 

styrelsearbetet antagligen inte förändras avsevärt under perioden som undersöks. Att försöka 

sig på att mäta denna fördröjning av effekten skulle ta betydligt mer tid än den som står till vårt 

förfogande.    
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4 TILLVÄXT, STYRELSE OCH CORPORATE GOVERNACE 

4.1 TILLVÄXT 

Ekonomisk tillväxt är definierat enligt Nationalencyklopedin som ”ökning över tiden av 

produktionen av varor och tjänster i ett land” (Nationalencyklopedin, 2009). För företags 

ekonomiska tillväxt skulle detta kunna menas som en förändring i storlek från en tidpunkt till en 

annan (Wiklund, 1998). I den mänskliga historien är tillväxt ett fenomen som uppkommit 

relativt nyligen. Stadigvarande tillväxt är något som bara funnits hos de rikaste länderna i ca 200 

år. (Nationalencyklopedin, 2009) Tillväxt ingår i företags kvantitativa mål och för att förstå ett 

företags mål måste läsaren också förstå ett företags strategi då dessa två har ett mycket starkt 

samband (Lars Bengtsson, 2001).  En mycket känd militärstrategisk författare betecknad en 

gång i tiden ordet strategi som ”konsten att utnyttja ett slag för att vinna ett krig”. Inom 

företagsekonomin betyder ordet strategi ”konsten att utnyttja företagets resurser i syfte att 

uppnå företagets mål” (Lars Bengtsson, 2001). 

4.1.1 FÖRVÄRV OCH ORGANISK TILLVÄXT 

Vi har valt att benämna organisk och förvärvstillväxt för att ge läsaren en bättre uppfattning 

kring hur företag kan gå tillväga för att uppnå tillväxt och vad som påverkar dessa val.  

Tillväxt kan ske på olika sätt, två av dessa sätt är genom förvärv och organisk tillväxt. Förvärv 

kan variera från köp av färdigutvecklade produkter, licenstillverkning eller fusioner mellan 

företag. Organisk tillväxt innebär att företaget själva tar fram nya produkter för att skapa  

tillväxt. Innan strategier tillämpas bör företaget ha bestämt om man ska köpa in färdiga 

produkter eller ta fram nya. Oftast är ett förvärv dyrare då säljaren förutom alla kostnader som 

tillkommer för att utveckla en ny produkt även skall ha en premium för sitt risktagande under 

utvecklingen. 

Företag väljer ofta bort fusioner för att det inte finns några attraktiva företag på marknaden 

samt för att undvika utspädning av sina aktier.  

Problem som kan uppstå när tillväxt sker organiskt är att det kan ta väldigt lång tid att utveckla 

en produkt jämfört med att köpa den färdig. Det finns två olika tidskrävande moment, 

produktutvecklingscykeln som är beroende av den marknadsmässiga och teknologiska 

komplexiteten samt den tid det tar att uppnå nya färdigheter och kompetens. Dessa två sätt för 

att skapa tillväxt kan vara orsaken till varför företagen i vår undersökning har förändrats i den 

takt som de gjort (Ansoff, 1971).  
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4.2 MAKROEKONOMISK PÅVERKAN PÅ TILLVÄXT 

Makroekonomiska effekter på tillväxten anser vi är en nödvändig bakgrund att beskriva. Denna 

ger läsaren insikten om att företag inte kan påverka den egna tillväxten i alla lägen utan den 

påverkas ibland av faktorer som befinner sig utanför deras kontrollområde.  

 

”Teknikutvecklingen och globaliseringen har medfört att begreppet den nya ekonomin har 

myntats. I den nya ekonomin gäller inte samma spelregler som i den gamla. Förhållanden i 

omgivningen ändrar sig snabbare. Vissa saker ändrar sig dock inte lika fort, som t.ex. delar av de 

kulturer där människor och företag verkar. Företag måste ha kännedom om sin omgivning för att 

kunna agera på ett riktigt sätt. Dels om de delar som förändras snabbt t.ex. teknisk utveckling, dels 

om mer stabila institutioner, som t.ex. olika kulturella beteende” (Andersson, 2001) 

Makroekonomi påverkar ett företags omgivning i vilken den verkar för försäljning och inköp. 

Företaget kan inte direkt påverka makroekonomiska förändringar utan endast försöka skydda 

och anpassa sig. Följande delar ingår i makroomgivningen: 

• Materiell miljö 

• Demografisk miljö 

• Ekonomisk miljö 

• Politisk miljö 

• Teknologi 

• Social och kulturell miljö 

(Andersson, 2001) 

 

4.2.1 VALUTOR 

Tillväxten påverkas av till vilken grad företag utsätter sig för växelkursexponering. Då ett företag 

får betalt eller ska betala och en skillnad mellan växelkursen i hemlandet eller utlandet ger det 

upphov till en valutaförlust alternativt valutavinst beroende på hur denna kurs förändrats. 

Köpkraften förändras även vid en växelkursförändring, det leder till att försäljningen ökar eller 

minskar då ens produkt blir billigare respektive dyrare (David Eiteman, 2009). 
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4.2.2 RÄNTOR 

Företag behöver pengar för att kunna göra olika investeringar och därmed kunna generera 

tillväxt för företaget. När räntan går upp ökar också företagens kapitalkostnad och ger också 

upphov till att företagen lånar mindre vilket får effekten att tillväxten avtar (Jonathan Berk, 

2007). 

4.2.3 KONJUNKTUR 

Läsaren bör vara medveten om att den tidsperiod som vi har studerat präglades av en 

högkonjunktur. På vilket sätt konjunkturen kan påverka våra resultat är det svårt att avgöra och 

vi vågar därmed ej spekulera särskilt mycket kring de effekter som högkonjunkturen kan ha 

bidragit med. Därmed är det inte sagt att denna påverkan tros vara tillräckligt stark för att det 

skall bli aktuellt att ifrågasätta resultatet. Vi kan rent intuitivt tänka oss att om det finns en 

påverkan i en högkonjunktur så förefaller det troligt att både variablerna för antalet parallella 

styrelseuppdrag samt tillväxt skulle på ett likvärdigt sätt påverkas positivt av denna konjunktur, 

om detta är fallet skulle konjunkturen inte påverka vårt slutgiltiga resultat nämnvärt . 

4.3 STYRELSEN 

Styrelsen är ett ledningsorgan som enligt lag skall finnas i aktiebolag (Torkel, 2007, ABL 8 kap 

1§). Följande är rekommendationer som därmed ej är tvingande enligt lag. Styrelsen består av 

flera ledamöter samt en ordförande, dessa utses på årsstämman och röstas fram av aktieägarna 

som är det högsta beslutande organet. Bolaget skall ha en valberedning bestående av minst 3 

ledamöter, en av dem ska utses till ordförande. Ledamöterna skall i majoritet vara oberoende 

jämte bolaget och bolagets ledning. Förslag om kandidater till styrelseposterna ska ske i god tid, 

senast sex månader innan årsstämman (Kollegiet för Svensk bolagstyrning, 2009). 

Valberedningen skall arbeta för att styrelsen ska vara av så hög kvalitet som möjligt. Det som bör 

väga tyngst i val av kandidater är erfarenhet av branschen samt erfarenheten av att driva bolag 

av liknande slag (Aktiespararna Ägarstyrningspolicy). 

Vid årsstämman ska det beslutas om ersättning till styrelsen för dess arbete. Ledamöterna ska 

inte ta del av eventuella incitamentsprogram som är riktat till bolagets ledning (Kollegiet för 

Svensk bolagstyrning, 2009). Detta är för att motverka att styrelsen jobbar kortsiktigt eller fattar 

beslut som gynnar deras egen privatekonomi (Aktiespararna Ägarstyrningspolicy). 
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Styrelsen har särskilda uppgifter att utföra och de innefattar bland annat att: 

1. Tillsätta, utvärdera och om det krävs, avskeda ledningen.  

2.  Fastställa mål och strategier för verksamheten 

3. Rösta vid viktiga finansiella beslut 

4.  Bidra med expertis till ledningen 

5. Se till att företagets arbete och finansiella information år korrekt rapporterat till ägarna 

Ordförandens uppgift är att organisera styrelsen för att dennas arbete ska ske effektivt och att 

alla förpliktelser åtas.  

När styrelsen genomför ovanstående uppgifter är det tänkt att de ska representera ägarnas 

intresse. Eftersom styrelsen är en del av företagets övre skikt kan den ses som företagets 

viktigaste interna övervakare.  Medan styrelsens roll är att representera ägarnas intresse, finns 

det fortfarande problem.  Bland problemen finns brist på självständighet från ledningen och 

ledamöter som inte har tid eller den expertis som krävs för att fullfölja sitt uppdrag korrekt  

(Kim Kenneth A. & Nofsinger John R., Corporate Governance, 2007). 

 

4.4 CORPORATE GOVERNANCE 

Corporate governance betyder på svenska bolagsstyrning och handlar i stora drag om hur 

företag kontrolleras och styrs.  Ämnet har uppkommit under 1900-talet och brukar fokuseras 

kring aktiebolag. Grundstenen inom corporate governance är principial agentteorin som 

kommer behandlas senare i uppsatsen  (Kim Kenneth A. & Nofsinger John R., Corporate 

Governance, 2007). 

 

4.4.1 MOTIVERING AV TEORIER 

Vi har valt ut nedanstående teorier utifrån ämnet corporate governance som vi anser är 

relevanta för läsaren då de tar upp olika problem och beskriver hur de kan tänkas uppkomma 

och varför. Tyngdpunkten för uppsatsen läggs vid resource dependency teorin eftersom att 

denna belyser fenomenet med nätverk. Grunderna i teorin förklaras nedan för att sedan 

utvecklas, då med mer fokus på styrelsen under huvudrubriken nätverk.  

De två skolorna som nätverk innefattar, beskriver olika synsätt på styrelseledamöters bidrag till 

företag. Skolorna redogör för hur det kommer sig att styrelseledamöter har parallella 
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styrelseuppdrag och vilken betydelse detta kan tänkas ha för företag.  Vi anser att utifrån dessa 

skolors olika teorier kommer vi att bättre kunna tolka våra resultat. 

 Principal agentteorin utgör basen för corporate governance. Denna teori är relevant som 

underlag till uppsatsen då en förståelse för varför börsnoterade bolag har en styrelse, varför det 

är ett viktigt organ och vad det har för syfte.   

4.4.2 RESOURCE DEPENDENCY TEORIN 

Denna teori fokuserar på att företag är beroende av sin externa miljö då de måste få tag på 

kritiska resurser samt ha en marknad att sälja sina produkter till. Dessa två faktorer är viktiga 

för att företag ska kunna överleva. Det finns tre huvudfaktorer som bestämmer företags 

beroende till kritiska resurser. Den första är hur viktig tillgången är för firman, den andra hur 

begränsad den kritiska resursen är på marknaden och den tredje konkurrensen på resursen 

(Jeffrey Pfeffer, 1978). 

Eftersom teorin behandlar styrelsen utifrån ett nätverksperspektiv kommer vi att behandla 

denna mer under huvudrubriken nätverk. 

4.4.3 NÄTVERK 

Definitionen av nätverk är  ”En specifik relation som förenar eller sammanlänkar en definierad 

grupp av individer, objekt eller händelser”. De senaste årtiondena har studier om gemensamma 

styrelseledamöter varit väldigt omfattande. Debatten har cirkulerat kring styrelseledamöters 

roll och funktion inom företagen. Det finns stora svårigheter med att tolka dessa nätverk, Linda 

Brewster Stearns (Professor i Sociologi vid University of California, Riverside) citeras på följande 

sätt i Jan Ottosons bok (Ottosson, 1993). 

”The Problem with interlocks has always been that nobody really knows what they mean. Are 

they mechanisms of corporate control, of conspiracy, of cooption, or just random consequences 

of relatively meaningless corporate symbolism?”  (Ottosson, 1993). 

Fokusen ligger nedan på undersökningar som gjorts utifrån ett nätverksperspektiv. 

Nätverksperspektivet brukar delas in i två huvudgrupper ”resursberoendeskolan” och 

”maktskolan”. 

4.4.3.1 RESURSBEROENDESKOLAN 

Resursberoendeskolan består av resursberoendemodellen och managementmodellen, båda 

dessa har vi valt att använda oss av. 
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4.4.3.1.1 RESURSBEROENDEMODELLEN 

Resursberoendet blir en anledning till varför personliga band skapas, det är en medveten 

strategi från företaget då de vill försäkra sig om intressenter (t.ex. banker) som är av stor 

betydelse för företagets resursflöden (t.ex. kapital). Företaget delar ut styrelseplatser för att 

enklare kontrollera sina kritiska resursflöden. Företaget kan på detta sätt få en länk till olika 

organisationer (Ottosson, 1993). 

4.4.3.1.2 MANAGEMENT-MODELLEN 

Här görs ett antagande om att styrelsen inte har någon påverkan på företagets prestationer och 

att de gemensamma ledamöterna inte heller skulle ha det. Storföretagen har idag en mycket stor 

tillgång på resurser och deras beroende på kapital har minskat. Bankers betydelse har därmed 

också minskat och deras makt och inflytande tynats bort. Detta skulle innebära att gemensamma 

styrelseledamöter skulle vara en form av framgångssymbol och dessa skulle då endast bidra 

med ökat informationsinflöde. Personer med flera syrelseuppdrag skulle då bilda ett 

slumpmässigt nätverk utan makt och inflytande (Ottosson, 1993). 

4.4.3.2 MAKTSKOLAN 

Maktskolan består av Finanskapitalmodellen, Bankkontrollmodellen och 

Klasshegemonimodellen (Ottosson, 1993).I de två förstnämnda är kopplingen till bankväsendet 

den betydande faktorn och eftersom att vi inte mäter detta kommer vi endast att använda 

Klasshegemoni-modellen i vår analys. 

4.4.3.2.1 KLASSHEGEMONI-MODELLEN 

 I denna modell ser man på ledamöterna som en elit som har liknande bakgrund, fritidsintressen 

och samma värderingar.  Styrelsemötena är bara en av många platser där eliten företagsledare 

träffas. Denna innebär att den totala mängden av individer i nätverket är begränsat och dessa får 

därmed mycket stor kontroll. Detta får till följd att ledamöterna endast representerar en mycket 

liten grupps intressen (Ottosson, 1993). 

4.5 PRINCIPAL AGENT TEORIN 

Principal Agent teorin bygger på grundantagandet att människor (ledningen) kommer att när 

tillfälle ges gynna sig själva till så hög grad som möjligt. Diskussionen inom teorin fokuserar 

mycket på hur ägare styr ledningen i ett företag. Ägarna består oftast av flera tusen, ibland 

hundratusen aktieägare som kan vara både aktiva och inaktiva i företagets beslut. Teorin 

härstammar från en bok som skrevs 1932 av Adolf Berle och Gardiner Means. I boken togs det 
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upp att aktiebolag började bli så pass stora att ägarskap och kontroll blev två skilda delar. Inom 

teorin är ägarna (aktieägarna) Principaler och ledningen är Agenter.  Problemet är att ledningen 

som tidigare påpekats inte alltid arbetar i ägarnas intresse då ägarna inte kan övervaka 

ledningens dagliga arbete. Ledningen kan på olika sätt skada företaget genom att ta beslut som 

gynnar de själva. Ledningen kan ha överdrivet stora utgifter för resor när de tar företagets 

privatjet till olika företagsbesök, inreda luxuösa kontorsrum, äter middagar/luncher samt 

anställer personal som saknar kompetens, enbart på grund av att det är en släkting eller vän 

(Kim Kenneth A. & Nofsinger John R., Corporate Governance, 2007). 

Olika lösningar för att få ledningen att arbeta i ägarnas intresse används aktivt. Genom att dela 

ut optioner i företaget så att ledningen själva gynnas av att företaget går bra. Det har dock 

uppstått problem med detta belöningssystem då ledningen kan tänkas jobba kortsiktigt för att 

maximera optionsvärdet samt att de i vissa fall manipulerar aktiepriset genom att på olika sätt 

ändra bokföringen med hjälp av ohederliga metoder (Earnings Management). Därför finns det 

en styrelse inom företaget vars uppgift är att bland annat övervaka ledningen. Det är då av stor 

vikt att styrelsen agerar oberoende från ledningen och sköter sitt arbete korrekt. Det görs även 

försök att förbättra övervakningen av ledningens vardagliga jobb och beslut för att synligöra 

detta för ägarna. De som är med och möjliggör detta är revisorer, analytiker, kreditgivare och 

investmentbanker. Alla de har en aktiv interaktion med företaget och på ett eller annat sätt 

övervakar ledningen  (Kim Kenneth A. & Nofsinger John R., Corporate Governance, 2007). 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 BORTFALL SAMT TIDSÅTGÅNG 

Som i alla statistiska undersökningar har vi haft ett bortfall vid datainsamlingen. Anledningen till 

dessa bortfall är något av följande: otillräcklig information från företaget, företaget noterats 

efter 2005 eller så har företaget gjort omfattande strukturella förändringar inom organisationen 

inom perioden för undersökningen. Vi har bedömt dessa bortfall som orelaterade till varandra 

(slumpmässiga bortfall) och därmed inte ansett det nödvändigt med fortsatta bortfallsstudier.  

Tidsåtgången för insamlingen och kodandet av data blev mer omfattande än vad vi i den initiala 

delen av arbetsprocessen räknat med. Detta då enbart den genomgång av årsredovisningar som 

genomförts av alla skribenter tog upp emot två hela arbetsveckor att genomföra.  Detta har vi 

ansett som acceptabelt då förhoppningarna redan från starten har varit att skapa en så stor 

databas som möjligt för att säkerställa kvalitén på resultaten.    

5.2 NORMALFÖRDELNING I VARIABLERNA 

Då regressionsmodellen som tidigare förklarats kräver att variablerna som används är 

normalfördelade har vi för att säkerställa detta utfört ett antal histogram. Vi kommer inte att 

redovisa dessa tester till fullo under detta kapitel utan bara redovisa resultatet i tabellen under 

rubriken variabelöversikt. Kort kan det dock tilläggas att vi funnit alla de variabler som visat sig 

intressanta efter korrelationsanalysen som tillräckligt normalfördelade för fortsatt analys med 

hjälp av regressionsmodellen.  
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5.2.1 VARIABELÖVERSIKT 

De kvantitativa variablerna som vi har använt i undersökningen är följande: 

Kodnamn i Eviews Beskrivning Kausalitet Normalfördelad 
RESULT_EFTER_SKATT_SNITT Resultatet efter skatts 

tillväxt uträknat som ett 
genomsnittsnitt av de två 
procentuella 
förändringarna 2005 – 
2006 och 2006 – 2007. 

Oberoende Ja 

NETTOOMS_FORA_SNITT Nettoomsättningens 
tillväxt uträknat som ett 
genomsnittsnitt av de två 
procentuella 
Förändringarna 2005 – 
2006 och 2006 – 2007. 

Oberoende Ja 

BORSVARDE_FORANDRI_SNITT Börsvärdets tillväxt 
uträknat som ett 
genomsnittsnitt av de två 
procentuella 
förändringarna 2005 – 
2006 och 2006 – 2007. 

Oberoende Ja 

_3_RES_EFTER_SKATT_05_07 Resultatet efter skatts 
tillväxt uträknat som den 
procentuella 
förändringen mellan 
2005 - 2007 

Oberoende Ja 

_2NETTOOMS_FORAN_05_07 Nettoomsättningens 
tillväxt uträknat som den 
procentuella 
förändringen mellan 
2005 - 2007 

Oberoende Ja 

_1BORSVARDE_FORA_05_07 Börsvärdets tillväxt 
uträknat som den 
procentuella 
förändringen mellan 
2005 - 2007 

Oberoende Ja 

UPPRAG_PER_STYRELSEMEDLE Genomsnittsantalet 
parallella 
styrelseuppdrag per 
person 

Beroende Ja 

TOTALA_ANTAL_STYRELSEUPP Summan av alla 
styrelsemedlemmars 
parallella 
styrelseuppdrag 

Beroende Ja 
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5.3 KORRELATIONSANALYS 

Vi kan direkt konstatera att alla variabelkombinationer av högre korrelationsgrad i både hela 

urvalet samt även de två mindre branschgrupperna är negativt korrelerande. En negativ 

korrelation skall i vårt fall tolkas som att en ökning i en av de beroende variablerna totala antal 

parallella syrelseuppdrag eller antal styrelseuppdrag per person i genomsnitt minskar de 

oberoende tillväxtvariablerna i vänstra kolumnen.  Svagast tycks sambandet vara i hela urvalet 

för att sedan vara aningen starkare i branschgruppen Industri. Det starkast sambandet tycks 

finnas i branschgruppen Finans & Fastigheter. De fetmarkerade siffrorna indikerar ytterligare 

tester på dessa variabelkombinationer. 

Korrelationsmatris vid hela urvalet (60 observationer).   

Variabel UPPRAG_PER_STYRELSEMEDLE TOTALA_ANTAL_STYRELSEUPP 

RES_EFTER_SKATT_SNITT -0.015197  0.060623 

NETTOOMS_FOR_SNITT -0.133520 -0.124937 

BORSVARDE_FOR_SNITT -0.063041 -0.213990 

_3_RES_EFT_SKATT_05_07 -0.086804 -0.291593 

_2NETTOOMS_FORAN_05_07 -0.115228 -0.128552 

_1BORSVARDE_FOR_05_07 -0.080842 -0.244519 

 

Här kan vi se att den starkaste korrelationen -0.29 utgörs av förändringen av resultat efter skatt 

mellan 2005 – 2007 mot styrelsemedlemmarnas totala antal parallella styrelseuppdrag. Det kan 

vi tolka som att det tycks finnas ett negativt samband mellan dessa två variabler även då det är 

svagt. Anledningen till dess svaghet kan vara att företagen i urvalet har för olika förutsättningar 

då deras enda gemensamma nämnare är dess storlek. Det kan också bero på ett slumpmässigt 

samband vilket kommer att studeras senare. 

Det näst starkaste sambandet finns mellan Börsvärdesförändringen mellan 2005 - 2007 och 

styrelsemedlemmarnas totala antal parallella styrelseuppdrag. Här är korrelationen -0.25 vilket 

tyder på ett aningen sämre samband. Anledningen till detta resultat är antagligen samma som 

det föregående.  
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Korsskorrelationsmatris vid branschgruppen Industri (18 observationer).   

Variabel UPPRAG_PER_STYRELSEMEDLE TOTALA_ANTAL_STYRELSEUPP 

RESULT_EFTER_SKATT_SNITT 0.0215729286089029 0.14579166452565 

NETTOOMS_FORA_SNITT 0.0646045987597634 -0.336545257019394 

BORSVARDE_FORANDRI_SNITT 0.0117110486977776 -0.371551098402871 

_3_RES_EFTER_SKATT_05_07 0.130099249131555 -0.189520428610781 

_2NETTOOMS_FORAN_05_07 0.0644084263924693 -0.324948365338981 

_1BORSVARDE_FORA_05_07 0.0715588725275427 -0.309354552748216 

 

Starkast korrelation i branschgruppen Industri är -0.37 vilket ses mellan 

börsvärdesförändringen i genomsnitt och styrelsemedlemmarnas totala antal parallella 

styrelseuppdrag. Här återkommer börsvärdet som en faktor som påverkas negativt av antalet 

styrelseuppdrag. I denna grupp är sambandet ännu starkare än i hela urvalet. Anledningen till 

detta är antingen att det låga antalet observationer har ökat slumpens påvekan på resultatet 

eller att industribranschens företags börskurser påverkas starkare av antalet 

styrelsemedlemmar.   

Den näst starkaste korrelationen är förändringen av nettoomsättningen i genomsnitt mot 

styrelsemedlemmarnas totala antal parallella styrelseuppdrag på en korrelationsgrad av -0.34. 

Anledningen till detta är antagligen samma som beskrivits för börsvärdet ovan. 

Anmärkningsvärt i detta test är den betydligt lägre korrelationen mellan resultatet efter skatt 

och antalet parallella styrelseuppdrag i jämförelse med hela urvalet. Detta samband tycks 

därmed ha en lägre inverkan på Industrigruppen utifall detta resultat kan bevisas som 

signifikant.      
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Korsskorrelationsmatris vid branschgruppen Bank & Fastighet (16 observationer).   

Variabel TOTALA_ANTAL_STYRELSEUPP UPPRAG_PER_STYRELSEMEDLE 

RES_EFTER_SKATT_SNITT -0.46460020866976 -0.528594879079027 

NETTOOMS_FORA_SNITT -0.416756384527054 -0.497261970975956 

BORSVARDE_FORA_SNITT -0.274166307274618 -0.413384035786143 

_3_RES_EFTER_SKATT_05_07 -0.460593921581721 -0.503300237864361 

_2NETTOOMSA_FORAN_05_07 -0.45557947994543 -0.496501104114131 

_1BORSVARDE_FORA_05_07 -0.30100296273619 -0.394027502760363 

 

I branschgruppen Finans & Fastighet är genomsnittsförändring av resultat efter skatt mot 

genomsnittliga antalet parallella styrelseuppdrag per person den högst korrelerande 

kombinationen med en korrelationsgrad på -0.53. Antalet styrelseuppdrags påverkan på 

förändringen av resultat efter skatt har därmed ett starkare negativt samband i denna grupp än i 

det totala urvalet. Anledningen till detta är ännu en gång antingen det låga antalet observationer 

som gör att resultatet framkallats av en slump eller att det faktiskt finns en relativt starkt 

negativt påverkan på tillväxten av resultatet efter skatt desto fler antal parallella 

styrelseuppdrag som ledamöterna inom branschen Finans & Fastighet faktiskt har. 

 

Även förändringen av nettoomsättningen i genomsnitt mot det genomsnittliga antalet parallella 

styrelseuppdrag per person har en hög korrelation med ett värde på -0.50.  Det är en korrelation 

som är aningen starkare än i Industribranschen. Detta resultat tyder på att den negativa 

inverkan som antalet parallella styrelseuppdrag har på omsättningstillväxten är relativt stor om 

det kan bevisas att den ej beror på slumpen.        

 Den kursiverade kombinationen har vi bedömt som en liknande variabel gentemot 

förändringen i resultat efter skatt i genomsnitt och därför valt att undersöka den tredje starkaste 

korrelationen, omsättnings förändring i genomsnitt.  
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5.3.1 SCATTERDIAGRAM MED REGRESSIONSLINJE 

I de följande graferna är regressionslinjerna inritade, ifall dessa är signifikanta eller ej framgår i 

regressionkapitlet nedan. I flertalet av dessa diagram kan vi urskilja ett svagt samband som 

bekräftar tidigare korrelationsresultat. Genomgående för alla diagram är att de samband som 

syns är linjära och kan därmed enbart beskrivas med en linjärregression.  

Scatterdiagram vid hela urvalet (60 observationer) 

Förändringen av resultat efter skatt mellan 2005 – 2007 mot styrelsemedlemmarnas totala antal 

parallella styrelseuppdrag. Vi i denna graf urskilja ett samband även då det är svagt. Spridningen 

är relativt stor men sambandet syns ganska tydligt.  

 

Börsvärdesförändringen mellan 2005 - 2007 mot styrelsemedlemmarnas totala antal parallella 

styrelseuppdrag. Även i denna graf kan ett samband urskiljas även då det är betydligt svagare än 

det förra. Två observationer i vänstra överkanten bidrar antagligen till att snedvrida resultatet 

en aning vilket i detta fall skapar en större negativ korrelation.   
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Scatterdiagram vid bransch gruppen Industri (18 observationer) 

Börsvärdesförändringen i genomsnitt mot styrelsemedlemmarnas totala antal parallella 

styrelseuppdrag. Vi kan här se hur det låga antalet observationer gör det svårare att urskilja 

något samband men vi kan fortfarande se ett svagt sådant även då spridningen är stor.   

 

Förändringen av nettoomsättningen i genomsnitt mot styrelsemedlemmarnas totala antal 

parallella styrelseuppdrag. Samma sak gäller i denna graf där vi ser att spridningen är stor men 

ett svagt samband tyck ändå existera. 
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Scatterdiagram vid bransch gruppen Finans & Fastighet (16 observationer) 

Genomsnitts förändring av resultat efter skatt mot genomsnittliga antalet parallella 

styrelseuppdrag per person. Även då antalet observationer i detta diagram är lägst tycks 

sambandet se ännu klarare ut.   
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Förändringen av nettoomsättningen i genomsnitt mot styrelsemedlemmarnas genomsnittliga antal 

parallella styrelseuppdrag per person. Samma gäller för denna graf som den ovan. 
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5.3.2 REGRESSIONSANALYS 

Regressionsanalys av hela urvalet (60 observationer) 

Grön färg samt fetmarkerad innebär p-value under 5 %, Röd färg samt kursiv innebär p-value 

över 5%. 

Förändringen av resultat efter skatt mellan 2005 – 2007 mot styrelsemedlemmarnas totala antal 

parallella styrelseuppdrag. Denna regressionslinje är klart signifikant.  

Dependent Variable: TOTALA_ANTAL_STYRELSEUPP     

Method: Least Squares     

Date: 05/07/09   Time: 21:23     

Sample: 1 60     

Included observations: 60     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

_3_RES_EFT_SKATT_05_07 -2.035232 0.876652 -2.321597 0.0238 

C 25.46253 1.233635 20.64026 0.0000 

     

R-squared 0.085026     Mean dependent var  24.17778 

Adjusted R-squared 0.069251     S.D. dependent var  8.852307 

S.E. of regression 8.540292     Akaike info criterion  7.160233 

Sum squared resid 4230.322     Schwarz criterion  7.230044 

Log likelihood -212.8070     F-statistic  5.389813 

Durbin-Watson stat 1.869143     Prob(F-statistic)  0.023789 
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Börsvärdesförändringen mellan 2005 - 2007 mot styrelsemedlemmarnas totala antal parallella 

styrelseuppdrag. Denna regressionslinje är ej signifikant. Det är dock inte långt ifrån 5 % 

gränsen. 

Dependent Variable: TOTALA_ANTAL_STYRELSEUPP     

Method: Least Squares     

Date: 05/07/09   Time: 21:22     

Sample: 1 60     

Included observations: 60     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

_1BORSVARDE_FOR_05_07 -2.996333 1.560185 -1.920498 0.0597 

C 25.12528 1.221699 20.56586 0.0000 

     

R-squared 0.059789     Mean dependent var  24.17778 

Adjusted R-squared 0.043579     S.D. dependent var  8.852307 

S.E. of regression 8.657271     Akaike info criterion  7.187441 

Sum squared resid 4347.004     Schwarz criterion  7.257253 

Log likelihood -213.6232     F-statistic  3.688313 

Durbin-Watson stat 1.986681     Prob(F-statistic)  0.059716 

 

Regressionsanalys vid bransch gruppen Industri (18 observationer) 

Börsvärdesförändringen i genomsnitt mot styrelsemedlemmarnas totala antal parallella 

styrelseuppdrag. Denna regressionslinje är ej signifikant. 

Dependent Variable: TOTALA_ANTAL_STYRELSEUPP     

Method: Least Squares     

Date: 05/20/09   Time: 18:02     

Sample: 1 18     

Included observations: 18     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

BORSVARDE_FORANDRI_SNITT -16.21126 10.12697 -1.600802 0.1290 

C 29.21199 3.133728 9.321803 0.0000 

     

R-squared 0.138050     Mean dependent var  25.88889 

Adjusted R-squared 0.084178     S.D. dependent var  10.40739 

S.E. of regression 9.959722     Akaike info criterion  7.539414 

Sum squared resid 1587.137     Schwarz criterion  7.638345 

Log likelihood -65.85473     F-statistic  2.562566 

Durbin-Watson stat 2.256745     Prob(F-statistic)  0.128978 
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Förändringen av nettoomsättningen i genomsnitt mot styrelsemedlemmarnas totala antal 

parallella styrelseuppdrag. Denna regressionslinje är ej signifikant.  

Dependent Variable: TOTALA_ANTAL_STYRELSEUPP     

Method: Least Squares     

Date: 05/07/09   Time: 21:59     

Sample: 1 18     

Included observations: 18     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

NETTOOMS_FORA_SNITT -32.30840 22.60005 -1.429572 0.1721 

C 31.12456 4.368364 7.124993 0.0000 

     

R-squared 0.113263     Mean dependent var  25.88889 

Adjusted R-squared 0.057842     S.D. dependent var  10.40739 

S.E. of regression 10.10191     Akaike info criterion  7.567766 

Sum squared resid 1632.779     Schwarz criterion  7.666696 

Log likelihood -66.10990     F-statistic  2.043676 

Durbin-Watson stat 2.362339     Prob(F-statistic)  0.172075 

 

Regressionsanalys vid bransch gruppen Finans & Fastighet (16 observationer) 

Genomsnitts förändring av resultat efter skatt mot styrelsemedlemmarnas genomsnittliga antal 

parallella styrelseuppdrag per person. Denna regressionslinje är signifikant. 

Dependent Variable: UPPRAG_PER_STYRELSEMEDLE     

Method: Least Squares     

Date: 05/07/09   Time: 22:31     

Sample: 1 16     

Included observations: 16     

     

Variable Coefficient Std. Error t-

Statistic 

Prob.   

     

RES_EFTER_SKATT_SNITT -1.133439 0.486468 -

2.329934 

0.0353 

C 4.373347 0.285614 15.31210 0.0000 

     

R-squared 0.279413     Mean dependent var  4.038830 

Adjusted R-squared 0.227942     S.D. dependent var  1.123994 

S.E. of regression 0.987618     Akaike info criterion  2.929427 

Sum squared resid 13.65545     Schwarz criterion  3.026001 

Log likelihood -21.43542     F-statistic  5.428592 

Durbin-Watson stat 2.020157     Prob(F-statistic)  0.035286 
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Förändringen av nettoomsättningen i genomsnitt mot styrelsemedlemmarnas genomsnittliga antal 

parallella styrelseuppdrag per person. Denna regressionslinje är ej signifikant. Dock så är den 

extremt nära vår 5 % gräns för signifikans.  

Dependent Variable: UPPRAG_PER_STYRELSEMEDLE     

Method: Least Squares     

Date: 05/07/09   Time: 22:34     

Sample: 1 16     

Included observations: 16     

     

Variable Coefficient Std. Error t-

Statistic 

Prob.   

     

NETTOOMS_FORA_SNITT -1.780349 0.830186 -

2.144517 

0.0500 

C 4.350227 0.291146 14.94173 0.0000 

     

R-squared 0.247269     Mean dependent var  4.038830 

Adjusted R-squared 0.193503     S.D. dependent var  1.123994 

S.E. of regression 1.009405     Akaike info criterion  2.973068 

Sum squared resid 14.26458     Schwarz criterion  3.069641 

Log likelihood -21.78454     F-statistic  4.598953 

Durbin-Watson stat 1.898104     Prob(F-statistic)  0.050025 
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5.3.3 REFLEKTIONER ÖVER RESULTATEN 

Av dessa tester framgår att två av de tidigare utritade negativa regressionslinjerna är 

signifikanta. Det innebär att grundhypotesen i dessa två test (att det ej finns ett samband mellan 

de två variablerna) kan förkastas till fördel för vår mothypotes att det finns.  

Vi kan därmed statistiskt säkerställa att det finns ett negativtsamband mellan dessa variabler i 

de givna urvalen. Förklaringsgraden (determinationskofficienten) i den första regressionslinjen 

är låg och i den andra betydligt bättre. Det skall även tilläggas att även då vissa resultat ej kunde 

statistiskt säkerställas i slutskedet visar de ändå entydigt åt samma rikting som de två 

signifikanta. Vi kan därför säga att de flesta av våra korrelationstester visar på ett mer eller 

mindre starkt negativt samband, detta gäller för alla de tre tillväxtvariablerna vilket enbart 

bestyrker vår första hypotes (H1).   

Vidare tror vi att om antalet observationer i var och en av de branschgrupper som testats för sig 

hade vart fler skulle även dessa samband kunna bevisas som signifikanta. Detta då testet som vi 

använt för att säkerställa signifikansen tar hänsyn till antalet observationer och sätter det i 

proportion till styrkan på sambandet, enkelt förklarat.      

 

Dessa två linjer är följande: 

• Nr 1 

Förändringen av resulat efter skatt mellan 2005 – 2007 mot styrelsemedlemmarnas 

totala antal parallella styrelseuppdrag.  

Signifikans 2,38% 

Förklaringsgrad 8,5% 

(Hela urvalet)  

 

• Nr 2 

Genomsnittsförändring av resultat efter skatt mot genomsnittliga antalet parallella 

styrelseuppdrag per person.  

Signifikans 3,53% 

Förklaringsgrad 28% 

(Finans & Fastighet)  
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Dessa resultat stödjer vår första hypotes (H1) om att det finns ett negativt samband mellan 

antalet parallella styrelseuppdrag och tillväxten (mätt i resultat efter skatt). Det innebär att vi i 

hela urvalet kan konstatera att företag med en högre grad av parallella styrelseuppdrag bland 

deras ledamöter har en negativ inverkan på företagets tillväxt mätt i form av resultat efter skatt.  

Vi kan alltså förkasta grundhypotesen att det ej existerar något samband till fördel för vår första 

hypotes (H1) att det faktiskt finns ett negativ samband. Detta samband tycks vara ännu starkare 

inom branschen Finans & Fastighet. Inga av våra tester visar på att det skulle existera något 

starkt positivt samband mellan tillväxt och antalet parallella styrelseuppdrag bland företagens 

ledamöter, vi har därmed inga belägg för vår andra hypotes (H2).   

 

Efter att ha utfört dessa test har vi funnit vårt tillvägagångssätt som tidskrävande men ändå ett 

effektivt och enkelt sätt att genomföra denna typ av undersökning. Således kan vi konstatera att 

det tillvägagångssätt som valts har visat sig lämpligt för en kvantitativ undersökning.  
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6 SLUTSATS 

Vi kan genom vår studie se att styrelseledamöters parallella styrelseuppdrag har ett signifikant 

negativt samband med företagens tillväxt. Hur starkt detta samband är och varför det existerar 

kan vi däremot inte med säkerhet fastställa. För att kunna konstatera att detta samband faktiskt 

existerar återstår det att fler studier görs som kan bekräfta dessa resultat. Tillväxten mätt som 

förändringen av resultat efter skatt är den variabel som vi har kunnat statistiskt säkerställa. De 

två andra måtten för tillväxt som vi har använt oss av, det vill säga förändringen av 

omsättningen och börsvärdet har även de visat sig ha ett negativt samband med antalet 

parallella styrelseuppdrag även då dessa samband inte har varit lika starka som vid test med 

den förstnämnda variabeln. Anledningen till detta är troligen att sambandet helt enkelt inte har 

varit tillräckligt starkt för att synas igenom hela urvalet där alla branschgrupperna varit 

representerade samtidigt vilket senare bekräftats vid de branschtester som genomförts.  

Vidare tycks detta negativa samband vara starkare inom Finans & Fastighets branschen för alla 

de tre variablerna men då vi har haft ett begränsat antal observationer i vissa branscher har vi 

blivit tvungna till att begränsa våra branschtester till endast två. Således kan vi inte statistiskt 

säkerställa att en skillnad mellan de olika branscherna existerar utan endast peka på att det 

finns skäl till vidare undersökningar inom området. Därmed överlämnar vi dessa typer av test 

till efterkommande studier.  

Vad kan då vara orsaken till att antalet parallella styrelseuppdrag har ett negativt samband med 

tillväxten i form av resultat efter skatt? Vi kommer nu att försöka förklara detta ur de teoretiska 

Corporate Governance perspektiv som tidigare berörts. 

 

Resursberoende modellen – Enligt denna teori skulle höga antal parallella styrelseuppdrag 

gynna företagets tillväxt på grund av den säkring av intressenter och resursflöde som detta 

skulle antas medföra. Därmed kan inte resursberoende modellen förklara våra resultat då dessa 

snarare pekar på motsatsen. Samtidigt ska vi vara medvetna om att de parallella 

styrelseuppdrag som våra variabler mäter kan tänkas vara av en annan karaktär än en säkring 

av intressenter och kritiska resursflöden.  

Management modellen – Enlig management modellen som tidigare förklarats har inte 

styrelsen någon inverkan på företagets prestationer och därmed inte på dess tillväxt. Detta 

skulle då innebära att antalet parallella styrelseuppdrag som ledamöter har inte påverkar ett 

företags tillväxt. Då vi funnit ett samband mellan tillväxten och antalet parallella 

styrelseuppdrag kan därmed denna teori inte förklara vårt resultat.  
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Klasshegemoni-modellen – Eftersom denna modell beskriver ett scenario där 

styrelseledamöters antal styrelseuppdrag och därmed dess förmåga att hantera detta inte är en 

av de avgörande faktorerna vid invalet av styrelsen utan det är snarare bakgrund, intressen och 

värderingar som styr denna process. Det skulle därmed kunna tänkas att detta får en negativ 

effekt på företagets tillväxt. Sett ur detta perspektiv kan denna teori vara en delförklaring på 

våra resultat.  

Principal agent teorin - På samma sätt som ledningen kan ha en egen agenda kan även 

ledamöterna tänkas ha egna mål. Ledamöter kan tänkas påverka resten av 

styrelsemedlemmarna, aktieägarna och valberedningens i deras val av nya ledamöter detta i av 

egoistiska skäl som t.ex. ”tjänst och gentjänster”. Detta skulle kunna tänkas skapa en situation 

där ledamotens möjlighet att hantera uppdraget förbises. Om så är fallet kan det vara en 

bidragande förklaring till vårt resultat.   

Vi kan alltså konstatera att de två sistnämnda teorierna delvis kan bidra till att klargöra varför 

antalet parallella styrelseuppdrag tycks hämma tillväxten i det urval som studerats. 

Eftersom vi inte har haft tillräckligt många observationer för att testa alla branscher var för sig 

har vi därmed ej kunnat statistiskt säkerställa eventuella skillnader mellan dessa grupper. Vi kan 

därför inte göra några uttalande kring varför just Branschgruppen Finans & Fastighet har ett 

starkare samband. Vi kan enbart konstatera att just denna branschgrupps tillväxt tycks påverkas 

starkare av styrelsens antal parallella styrelseuppdrag.  

Läsaren bör vara medveten om att vi inte utesluter en omvänd kausalitet. Det vill säga att 

tillväxten påverkar ledamöternas antal parallella styrelseuppdrag. Vi har dock med ledning av 

problematiseringen samt de teorier som valts funnit det osannolikt att så är fallet. Ett styrkande 

argument för vår syn på kausaliteten anser vi är det negativa samband som innebär att när 

tillväxten minskar så ökar antalet parallella styrelseuppdrag och vise versa. Att tillväxten skulle 

ha en sådan effekt på antalet parallella styrelseuppdrag har vi svårt att se. Det finns däremot en 

tänkbar förklaring om kausaliteten faktiskt ser ut på detta sett, företag med dålig tillväxt 

tillsätter ledamöter med många parallella styrelseuppdrag då företaget har en trög tillväxt.  Om 

detta är i förhoppning om att tillväxthastigheten skall öka eller inte låter vi vara osagt.  Vi haft 

svårt att förklara denna kausalitet med hjälp av de teorier som valts.  Därmed har vi ansett att 

det är mer troligt att antalet parallella uppdrag påverkar tillväxten. 

Det finns antagligen inte en orsak till den negativa påverkan som parallella styrelseuppdrag 

tycks ha på ett företagstillväxt utan förklaringen ligger snarare i en blandning av påverkande 

faktorer. De mest påverkande faktorerna enligt oss är förmodligen även den mest intuitiva 

sådan, det finns en gräns för hur många uppdrag en person kan hantera innan dennes fokus, 
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tillgänglighet och intresse påverkas negativt. Givetvis torde detta även påverka företagets 

prestationer. Varför det är just resultat efter skatt som har visat sig ha det starkaste sambandet 

finns det ingen uppenbar förklaring på, men det tyder på att det är resultatet som drabbas värst 

av styrelseledamöternas parallella styrelseuppdrag.  

Förklaringen till att styrelseledamöters antal parallella styrelseuppdrag tillåtits bli så pass 

många att det har visat sig påverka företagets tillväxt negativt tror vi går att finna i 

urvalsprocessen. Vi menar på att det finns en okunskap och möjligtvis även en ignorans till vilka 

effekter invalda ledamöters parallella uppdrag har på dennes förmåga att hantera uppdraget. 

Därmed menar vi på att vid inväljandet av styrelseledamöter borde en större vikt läggas vid 

denna aspekt. Följaktligen hoppas vi därmed att resultatet i vår uppsats kan hjälpa till att belysa 

vissa av de effekter som parallella styrelseuppdrag tycks medföra.   
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7 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Det som bland annat har begränsat uppsatsen är antalet undersökta år för företagen som valts 

ut. År 2005, 2006 och 2007 har även präglats av en högkonjunktur och därför skulle fortsatta 

studier vara intressant då det visar företag under andra cykler samt under en längre period. 

Våra resultat har fått en låg signifikans i vissa branschtest då urvalet varit begränsat även då 

korrelationen vart relativt hög, det skulle därför vara lämpligt att undersöka fler företag. Då från 

Small Cap och eventuellt Large Cap för att bättre kunna undersöka branscherna var för sig.  

Undersökningar med fler olika typer av uppdrag skulle även vara intressant då vissa ledamöter 

sitter exempelvis besitter höga positioner inom olika företagsledningar. Då skulle det förslagsvis 

utformas särskilda mått för att testa hur det påverkar en styrelse. 

Undersökningar med någon form av nätverksmått och aggregerad erfarenhet skulle även vara 

intressant att jämföra med tillväxten. Dessa är dock extremt tidskrävande att kartlägga.  

Även en kvalitativ undersökning skulle fungera som ett komplement till våra resultat där de på 

ett mer ingående sätt kan studera de sociala effekterna som antalet parallella uppdrag får på 

styrelsearbetet. Exempel på frågor som kan ställas i en sådan undersökning kan vara:  

Hur mycket bidrar de olika styrelseledamöterna till i styrelsearbetet? Har styrelseledamöterna 

tillräckligt med tid att förbereda sig inför de olika mötena? Hur lång tid tar beslutsprocesserna i 

olika styrelser med olika mängd av parallella styrelseuppdrag? 

Problemet som vi ser med en kvalitativ studie är den stora variation som finns mellan de olika 

styrelserna. Därför blir det högst individuellt vad resultaten blir. Det skulle därmed krävas ett 

stort urval för att hantera denna problematik.   
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9 APPENDIX  

TABELL ÖVER STYRELSEUPPDRAG 

För information om ytterligare variabler som exkluderats från denna förenklade tabell 

kan förfrågningar skickas till: max.pihlqvist@telia.com    

Företag Klass Totala antal 

parallella 

styrelseuppdrag 

(snitt 05-07)  

Antal 

styrelsemedlemmar 

(snitt 05-07) 

Upprag per 

styrelsemedlemm 

(snitt 05-07) 

AarhusKarlsh

amn 

Dagligvaror 23,67 9,00 2,63 

Active Biotech Sjukvård 21,67 7,67 2,83 

Addtech B Industri 37,00 5,67 6,53 

Atrium 

Ljungberg B 

Finans & 

Fastighet 

23,67 7,33 3,23 

Avanza Bank 

Holding 

Finans & 

Fastighet 

23,33 7,33 3,18 

Axis Informationste

knik 

16,00 4,00 4,00 

B&B TOOLS B Industri 22,00 8,00 2,75 

Beijer Alma B Industri 34,00 7,67 4,43 

Beijer B Industri 18,33 4,67 3,93 

Betsson B Sällan 14,33 6,67 2,15 

Billerud Material 36,00 11,33 3,18 

BioInvent 

International 

Sjukvård 28,67 9,33 3,07 

Brinova 

Fastigheter B 

Finans & 

Fastighet 

30,33 5,67 5,35 

Bure Equity Finans & 

Fastighet 

28,67 5,00 5,73 

Cardo Industri 50,33 13,67 3,68 

Clas Ohlson B Sällan 29,33 9,00 3,26 
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Eniro Sällan 23,33 10,00 2,33 

Fagerhult Industri 21,00 9,33 2,25 

Fast Partner Finans & 

Fastighet 

14,33 6,00 2,39 

Gunnebo  Industri 37,00 11,00 3,36 

Hakon Invest Dagligvaror 20,67 6,33 3,26 

Haldex Industri 27,33 9,00 3,04 

HEBA B Finans & 

Fastighet 

17,33 6,33 2,74 

Hemtex Sällan 19,67 6,67 2,95 

HiQ 

International 

Informationste

knik 

20,67 7,33 2,82 

Home 

Properties 

Sällan 20,33 7,00 2,90 

HQ Finans & 

Fastighet 

32,00 8,67 3,69 

Höganäs B Material 35,00 10,33 3,39 

Industrial & 

Financial,, B 

Informationste

knik 

19,67 7,00 2,81 

Indutrade Industri 31,67 8,00 3,96 

Intrum 

Justitia 

Industri 17,00 7,00 2,43 

ITAB Shop 

Concept B 

Industri 24,67 6,00 4,11 

Klövern Finans & 

Fastighet 

28,67 7,33 3,91 

Kungsleden Finans & 

Fastighet 

30,00 7,00 4,29 

LBI 

International 

Informationste

knik 

16,33 4,67 3,50 

Mekonomen  Sällan 27,33 6,00 4,56 

Metro Int SDB 

B 

Sällan 13,67 7,00 1,95 

Munters  Industri 32,33 9,67 3,34 
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Neonet Finans & 

Fastighet 

15,33 5,67 2,71 

Net Insight B Informationste

knik 

25,00 6,00 4,17 

New Wave B Sällan 11,67 4,33 2,69 

NIBE 

Industrier B 

Industri 6,33 5,00 1,27 

Nobia Sällan 33,33 10,67 3,13 

Nordnet B Finans & 

Fastighet 

28,33 6,33 4,47 

Orc Software Informationste

knik 

10,33 6,67 1,55 

Peab B  Industri 22,33 9,00 2,48 

Q-Med Sjukvård 22,67 6,67 3,40 

SAS Industri 32,67 10,00 3,27 

SECTRA B Sjukvård 12,00 8,33 1,44 

Skanditek Finans & 

Fastighet 

31,00 6,67 4,65 

SkiStar B Sällan 11,00 9,00 1,22 

SWECO B Industri 15,33 9,33 1,64 

SäkI  Finans & 

Fastighet 

27,67 5,00 5,53 

TradeDoubler Informationste

knik 

29,00 7,67 3,78 

Transcom 

WorldWide 

SDA,, 

Industri 20,67 5,67 3,65 

Unibet Group Sällan 13,00 5,33 2,44 

VBG GROUP B Industri 16,00 7,67 2,09 

Wallenstam B Finans & 

Fastighet 

31,33 6,33 4,95 

Wihlborgs 

Fastigheter 

Finans & 

Fastighet 

20,67 7,67 2,70 

Öresund 

Finans & Fastighet 47,67 9,33 5,11 

 


