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SAMMANFATTNING 

Tidigare forskning har funnit delvis motstridiga resultat för hur företagsledningens och 

styrelsens egenskaper påverkar bolagets värde. Enligt vår vetskap har inga studier genomförts 

på svenska data. Syftet med denna uppsats har varit att klargöra om det finns något samband 

mellan ett företags värde (mätt som market-to-book) och ett antal demografiska faktorer hos 

företagets ledning och styrelse. Detta har testats med hjälp av årsredovisningar och finansiella 

data för börsnoterade bolag under perioden 2010-2012. Genom multipla regressionsanalyser 

har vi bland annat funnit att styrelsens storlek har en positiv effekt på bolagets värde och att 

andelen kvinnor i styrelsen påverkar värdet positivt. För VD och styrelseordförande har vi 

funnit positiva samband för variabler som speglar erfarenhet, förutom för VD-ålder, där vi 

funnit en negativ effekt på bolagets värde. 

 

Nyckelord: VD-ålder, market-to-book, styrelsestorlek, styrelseordförande ålder 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I den allmänna debatten upprepas ofta att ekonomiska kriser till stor del beror på otillräcklig 

bolagsstyrning inom den finansiella sektorn. Debatten pågår trots att den inte är empiriskt 

belagd. Inte minst i den rådande EU-debatten där denna syn okritiskt sprids till att gälla 

börsnoterade bolag generellt, har denna slutsats inga som helst belägg. Visserligen finns 

enskilda fall där det går att peka på bristande bolagsstyrning som en bidragande orsak till 

problemen, men huvudsakligen är det andra faktorer som lagt grund för dessa, såsom indragna 

krediter, marknadskollapser, och en världsomfattande konjunkturnedgång – i flera fall 

tillsammans med bristfälligt affärsmannaskap och dåligt management (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2011).   

På många håll finns en övertro på vad som kan uppnås med en mer radikal reglering av 

bolagsstyrning, främst vad gäller att motarbeta misslyckanden för enskilda bolag och hinder för 

ekonomiska kriser. Att god bolagsstyrning skulle kunna bli en garant mot företagsekonomiska 

misslyckanden är orealistiskt. Centrala faktorer och roller för god bolagsskötsel som 

affärsmannaskap, god omdömesförmåga, starkt ledarskap och hög integritet kan inte utformas 

med hjälp av reglering utan måste utvecklas naturligt (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2011). 

I bolag där chefer och ägare inte är samma personer är en av de roller som utvecklats och stärkts, 

styrelsens. Styrelsen är en viktig del av bolagsstyrningen och finns för att säkerställa att chefer 

agerar på uppdrag av bolagets aktieägare och för att minska eventuella agentproblem1. 

Styrelseledamöternas främsta uppgift är att representera aktieägarna, och dess intressen. Vidare 

är en betydelsefull uppgift att anställa och entlediga ledningen, särskilt verkställande direktören 

(VD), i händelse av negativ resultatutveckling (Conyon och Peck, 1998; Davidson m.fl., 2006). 

VD:s egenskaper och företags lönsamhet är ett ämne som fått ökat intresse i både den 

akademiska och populära litteraturen. Intresset beror på att företagsledarna har en strategisk roll 

i ett företag, och en symbolisk makt som de utövar i beslutsfattande och viktiga verksamheter i 

ett företag. Intresset har på senare tid utvecklats till en omfattande debatt beträffande VD och 

de företag de leder. Debatten har intensifierats med anledning av den snabba och kraftiga 

                                                 
1 Principal–agentteorin, eller kortare agentteorin, innebär att en eller flera personer har anlitat en annan person för 

att verkställa olika uppdrag. Sett ur ett bolagssammanhang är principalen ägarna och agenten den eller de personer 

som har i uppdrag att leda företaget (Jensen och Meckling, 1976). Till viss del kommer dessa två parters intressen 

att skilja sig från varandra, varför det uppstår agentproblem. Exempel på detta är höjda ersättningar till 

företagsledningen och ”imperiebyggande” såsom genomförande av projekt med ett negativt nettonuvärde etc.  
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ökningen av chefslöner, företagsskandaler och de senaste finanskriserna (Bennedsen m.fl., 

2006). 

I aktiebolagslagen (SFS 2005:551) finns uttryckt, att det i varje bolag ska finns tre 

beslutsorgan2, varav styrelse och VD är två. Dessa organ står i ett hierarkiskt och, vad 

Brandinger (2011) kallar tämligen komplicerat, förhållande till varandra. Då VD dessutom 

utses och utvärderas av styrelsen finns anledning att närmare studera dessa organ tillsammans 

med de bolag de förvaltar. Bland annat finns studier som tyder på att små styrelser är mer 

effektiva, med den effekten att deras företag har högre marknadsvärden än företag med större 

styrelser, och att små styrelser är bättre på att skapa incitament för VD att prestera (Yermack, 

1996). Vidare finns studier som visar ett positivt samband mellan den tillträdande VD:s ålder 

och den genomsnittliga åldern på styrelsen (Davidson m.fl., 2006).  

Aktuellt vad gäller roller som utvecklats och stärkts är svensk kod för bolagsstyrning, den så 

kallade Koden. Den ursprungliga Koden infördes för de största börsbolagen i juli 2005 och har 

sedan dess både reviderats och utvidgats till att gälla samtliga börsnoterade bolag. Kodens syfte 

är att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag och drivs för att främja 

aktieägarnas intresse. Koden är ett komplement till aktiebolagslagen och innehåller normer. 

Normer är inte tvingande, vilket innebär att de kan frångås under förutsättning att bolagen öppet 

redovisar och motiverar varför och hur de gjort istället. En av de normer som finns föreskriver 

att ”styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta 

bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2010). 

Som ovan nämnts, är styrelsen en viktig del av bolagets styrning, likaså dess storlek. Storleken 

är förenad med styrelsens övervaknings- och kontrollverksamhet. En fördel med ett stort antal 

ledamöter är att styrelsens förmåga att övervaka och kontrollera chefer ökar med antalet 

ledamöter, risken är dock att nackdelar i form av sämre kommunikation, koordination och 

beslutsfattande i stora grupper överväger fördelarna med övervakningsförmågan (De Andres 

m.fl., 2005). Det finns ett flertal teoretiska motiveringar gällande förhållandet mellan styrelsers 

storlek och ett företags värde. Litteraturen ger dock ingen samstämmig syn om riktningen av 

förhållandet. Förutom fördelar med ett stort antal ledamöter, kopplade till företagets 

övervaknings- och kontrollverksamhet, finns gagn med utgångspunkt i den så kallade 

”Resource dependence theory”. Denna teori innebär att styrelsens storlek kan vara ett mått på 

                                                 
2 Bolagsstämma, styrelse och VD 
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dess förmåga att bilda miljömässiga länkar för att säkra kritiska resurser3 (Dalton m.fl., 1999). 

Jensen (1993) menar att en styrelse inte bör innehålla fler än sju eller åtta personer, av samma 

uppfattning är Firstenberg och Malkiel (1994, citerat i Dalton m.fl., 1999). De hävdar att en 

styrelse med åtta eller färre medlemmar framkallar större fokus, delaktighet och verklig 

interaktion och debatt. 

För att belysa hur styrelsesammansättningen sett ut i Sverige ur ett historiskt perspektiv, har vi 

valt att göra en tillbakablick. Figur 1 visar hur antalet styrelsemedlemmar i fyra svenska bolag 

från olika branscher har varierat sedan år 1975. Handelsbanken har, precis som flertalet andra 

banker, sedan långt tillbaka i tiden haft ett stort antal styrelseledamöter. Det genomsnittliga 

antalet ledamöter för de fyra bolagen mellan åren 1975-2010 är 12 och den genomsnittliga 

ledamotsåldern är sedan mitten på 1980 och början på 1990-talet, då bolagen började redovisa 

födelseår i årsredovisningarna, 56,8 år. Andelen kvinnor i bolagen har varierat, Handelsbanken 

har sedan mitten på 1980-talet haft kvinnor i styrelsen medan Volvo och Investor utsåg en 

kvinna först i början av 2000. H&M har under hela perioden legat i förgrunden med 27 procent 

kvinnor i styrelsen redan år 1980.4 

 

Figur 1 – Ett historiskt perspektiv på antal styrelseledamöter för fyra företag i olika branscher. 

Figuren visar antal styrelseledamöter för Handelsbanken, Volvo, Investor och H&M under perioden 1975 till 2010. H&M 

började inte redovisa dessa data förrän 1980. 

                                                 
3 Författare (exempelvis Mintzberg 1983, Alexander m.fl., 1993, Goodstein m.fl., 1994) citerade i Dalton m.fl. 

(1999) har visat att styrelsens storlek associeras med företagets förmåga att utvinna kritiska resurser, till exempel 

budgeterade belopp, extern finansiering och hävstångseffekter. Vidare finns studier som visar att en osäker miljö 

(brist på information och volatilitet) leder till en ökad styrelsestorlek och att styrelsens storlek återspeglar 

omfattningen av företagets avtalsmöjligheter.  
4 Se Appendix C. H&M började inte redovisa sin styrelse i årsredovisningen förrän 1980. 
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1.2 Problemformulering 

I en del bolag är det VD som fattar alla viktiga beslut, i andra bolag kan besluten vara en 

överenskommelse mellan flera befattningshavare och beslutsorgan. Ledningsbeslut kan 

påverka ett företag. Om det gör det, kommer ledningens egenskaper förmodligen att reflekteras 

i företagets resultat (Adams m.fl., 2005). Att undersöka en VD:s betydelse vid värdering av ett 

företag är en utmaning då det är svårt att finna ett lämpligt sätt att utvärdera och tolka beslut av 

VD (Bennedsen m.fl., 2006). 

Kaplan m.fl. (2012) framför att akademiker länge antagit att VD har heterogena talanger och 

förmågor, vilka är sammankopplade med företagets resultat. Empiriska studier har bekräftat att 

ledningens heterogenitet är viktig för resultatet. Det är dock endast ett fåtal teorier som har 

framställt betydande vägledning om särskilda karaktärsdrag och anlag som är viktiga för ett 

företag. Kaplan m.fl. menar att det finns ett tomrum rörande varierande ledaregenskaper mellan 

VD och vilka karaktäristika som är viktiga för ett företags värde. På liknande sätt menar 

Yermack (1996) att många studier undersökt sambandet mellan företags finansiella nyckeltal 

och dess styrelsestruktur, men att dessa studier bortsett från styrelsens storlek. Yermacks studie 

var den första i sitt slag där han föreslår begränsningar i styrelsers storlek för att förbättra dess 

effektivitet. Efter en tid utökades litteraturen inom området och idag finns flera studier liksom 

Yermacks (Conyon och Peck, 1998; Dalton m.fl., 1999; Coles m.fl., 2008). Enligt vår vetskap finns 

dock ingen som undersökt Yermacks identifierade problem med svensk data. 

Hambrick och Mason (1984) menar i likhet med Kaplan m.fl. (2012), att ledande 

befattningshavare har stor betydelse för företaget. Intressant är dock att det också finns ett 

motsatt synsätt som innebär att stora organisationer påverkas av händelser eller på annat sätt 

driver sig själva (Hall, 1977; Hannan och Freeman, 1977, citerade i Hambrick och Mason, 

1984). Även i den organisatoriska litteraturen finns en kontrovers huruvida den högsta 

ledningen har betydelse. Lieberson och O´Connor (1972) citerad i Adams m.fl. (2005) har 

funnit att VD endast bidrar till en mindre del av förklaringsgraden av företagets lönsamhet. 

Merparten av den litteratur som finns beträffande ledande befattningshavare berör 

kompensation, hur ledningens incitament mäts och om dessa incitament förbättrar företagens 

resultat (Elsilä m.fl., 2013). Mot bakgrund av vad som sagts ovan, och att VD och styrelser är 

viktiga beslutsorgan som påverkar ett företag (Bennedsen m.fl., 2006) avser vi att, utifrån ett 

antal förklaringsvariabler relaterade till företagsledningen, undersöka vad som påverkar ett 

företags värde. Ålder är en av de variabler som valts då denna har visat sig kunna ha viktiga 

implikationer på ledares beslutsfattande och beteende (Taylor, 1975; Hambrick och Mason, 
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1984; Guthrie och Datta, 1997). Dessutom har tidigare forskning visat att ålder kan vara en bra 

proxy för flera personliga egenskaper (Korniotis och Kumar, 2011) och att det finns ett negativt 

samband mellan mått på företags lönsamhet och styrelseordförandes ålder (Waelchli och Zeller, 

2013). En annan variabel är styrelsestorlek, då Yermack (1996) visat att denna påverkar 

företagets värde. Forskningsfrågan i denna uppsats formuleras enligt följande: vilka egenskaper 

hos företagsledningen och styrelsen påverkar företagets värde? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att klargöra om det finns något samband mellan ett företags värde 

och ett antal demografiska faktorer hos företagets ledning och styrelse.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen disponeras på följande sätt: i kapitel 2 redogörs för tidigare forskning inom ämnet, 

kapitel 3 behandlar metod och data, kapitel 4 presenterar och resonerar kring resultaten av 

undersökningen, och i kapitel 5 sammanfattas slutsatserna. 

2 TIDIGARE STUDIER 

Tidigare studier har visat att det finns ett antal variabler som är viktiga för denna uppsats. Vi 

har valt att utvidga dessa studier med ytterligare variabler, såsom VD:s ålder och styrelsens 

genomsnittliga ålder. De olika variablerna presenteras nedan. 

2.1 Styrelsen 

2.1.1 Antal styrelseledamöter 

Yermack (1996) presenterar i sin artikel resultat som överensstämmer med tidigare teorier, 

vilka visar att styrelser med färre antal ledamöter är mer effektiva än större styrelser. Genom 

att använda Tobins Q som en approximativ marknadsvärdering har han funnit ett negativt 

samband mellan företagets värde och storleken på styrelsen. Företag med en liten styrelse 

uppvisar mer gynnsamma värden för finansiella nyckeltal, de är också bättre på att skapa 

incitament för VD att prestera. Studien genomfördes på 452 amerikanska industriföretag mellan 

åren 1984 och 1991. Det negativa sambandet mellan värdet och styrelsens storlek är robust i 

förhållande till en mängd olika tester och alternativa förklaringar. Ett flertal kontrollvariabler 

utnyttjades i studien; företagets storlek, styrelsesammansättning, bransch, aktieinnehav för 

styrelsen, förekomst av tillväxtmöjligheter, diversifiering, företagets ålder samt bolags-

styrningsstruktur. Yermack menar att en alternativ förklaring till resultaten kan vara att 

styrelsens storlek ökar i förhållande till tidigare års resultat. Företag som visat ogynnsam 
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resultatutveckling förväntas då öka antalet ledamöter, för att på så sätt kunna öka övervaknings-

förmågan. Även i detta fall har han utfört en rad tester för att få en inblick i vilken riktning 

orsakssambandet förflyttas. Testerna visar att omsättningen av ledamöter ökar efter år med 

negativ resultatutveckling, men styrelsens storlek är stabil över tid och således inte 

resultatkänslig (Yermack, 1996). 

Lipton och Lorsch (1992) menar att normer och beteenden i de flesta styrelser är 

dysfunktionella. Detta eftersom styrelsemedlemmarna sällan kritiserar den politik toppchefer 

utövar och endast i undantagsfall för diskussioner om företagets resultat. Då dessa problem ökar 

med antalet styrelseledamöter rekommenderar Lipton och Lorsch att begränsa medlemskapet i 

styrelserna till tio personer. Jensen (1993) framför att artighet och hövlighet i styrelserum finns 

på bekostnad av sanning och uppriktighet, hypotesen är att styrelser som är överdimensionerade 

representerar dålig styrning. Vid ett större medlemsantal än sju eller åtta personer fungerar 

styrelsen mindre effektivt och är lättare för en VD att styra. I stora styrelser får VD mera 

inflytande vilket kan innebära att enskilda styrelseledamöter kan åka ”snålskjuts”. En annan 

risk då VD får inflytande är att denne med större sannolikhet beslutar att göra investeringar som 

skiljer sig från företag i samma bransch (Bo m.fl., 2013). Företagen undersökta av Yermack 

(1996) varierade mellan 6 och 24 ledamöter, medelvärdet var 12,25 ledamöter och medianen 

12 ledamöter. 

Att förbättra problemtyngda företag är något som prioriteras högt av institutionella investerare, 

oliktänkande direktörer och så kallade ”corporate riders”. Institutionella investerare har bland 

annat bidragit till förändringar i företag såsom General Motors, IBM och Westinghouse 

Electric. I ett företag reducerades antalet ledamöter från 22 till 12 stycken genom institutionella 

påtryckningar (Yermack, 1996). Institutioner kan på detta sätt påverka ett företags värde genom 

sitt ägande (Bethel m.fl., 1998). Kini m.fl. (1995) har visat att styrelsestorleken för 

underpresterande företag decimeras efter framgångsrika uppköp. Genom att studera storleken 

på aktieavkastning från ett stort antal företag framförs att investerare reagerar positivt då företag 

meddelar en reducering av antalet styrelseledamöter. På motsatt sätt reagerar de negativt då 

storleken ökar (Yermack, 1996).  

Förutom den ovan nämnda studien av Yermack (1996) utförd på amerikanska företag, finns en 

liknande undersökning av Conyon och Peck (1998) för företag i fem europeiska länder. De fann 

på liknande sätt som Yermack ett visst stöd för det negativa samband mellan företags värden 

och styrelsens storlek. Conyon och Peck menar att agentmodeller tyder på att stora styrelser 

kan skada ett företags värde. I kontrast till dessa studier har Dalton m.fl. (1999) inte funnit något 

samband mellan företagets värde och storleken på styrelsen.  
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2.1.2 Styrelseledamöternas genomsnittliga ålder 

Arlebäck (1997) framför att styrelsens genomsnittsålder säkerligen har inverkan på 

styrelsearbetet, dock finns ingen ideal ålder för en ledamot då åldern inte säger något om en 

ledamots prestationsförmåga. En 70-åring är i sämre fysiskt tillstånd, mer konservativ och inte 

lika kreativ som en person som är 20 år yngre. Brist på erfarenhet och de nätverk som behövs 

för klarsynta insatser vid svårbedömda beslutssituationer gör inte heller en 25-åring lämplig. 

En fulländad styrelse bör inte ha en åldersskillnad som överstiger en generation, det vill säga 

20-25 år. Flertalet styrelser har skapat praxis som innebär att en styrelseledamot avgår självvalt 

under den mandatperiod då denne uppnår 65 eller 70 års ålder. Många människor i hög ålder är 

mindre kreativt aktiva och nätverken börjar förlora sin aktualitet, varför praxis är en bra vana 

att ta vid (Arlebäck, 1997). 

I en undersökning gjord på de 500 största företagen i Danmark, Norge och Sverige har Randøy 

m.fl. (2006) funnit att den genomsnittliga åldern på styrelseledamöterna är 53,9 år. 

Åldersspridningen (standardavvikelsen) var 7,7 år. I snitt är cirka en fjärdedel av ledamöterna 

yngre än 45 eller äldre än 65 år. Baserat på studier gjorda på de största noterade bolagen i 

flertalet europeiska länder har Russell Reynolds Associates (2009) funnit att majoriteten av 

ledamöterna är mellan 57 och 62 år, och att den genomsnittliga ledamotens ålder i Sverige är 

58 år. 

2.1.3 Styrelsens könsfördelning 

Forskningen gällande könsfördelning i styrelser visar blandade resultat. Bøhren och Strøm 

(2007) har funnit en negativ relation mellan market-to-book och antalet kvinnliga 

styrelseledamöter. Shrader m.fl. (1997) och Smith m.fl. (2006) har på liknande sätt som Bøhren 

och Strøm dokumenterat en negativ relation mellan flertalet finansiella nyckeltal och antalet 

kvinnliga ledamöter. Carter m.fl. (2003) har i kontrast till detta funnit motsatsen på företag 

listade inom Fortune 1000. En förklaring till dessa motstridiga resultat kan vara att studierna 

omfattar olika länder vid olika tidpunkter och att de rättsliga och kulturella sammanhangen kan 

skilja sig åt. För det andra, kan effekten av könsfördelningen vara ett substitut för andra 

styrelseaspekter (till exempel nationalitet). För det tredje finns metodologiska svårigheter med 

att urskilja effekten av en viss könsfördelning (Randøy m.fl., 2006). Koden föreskriver att en 

jämn könsfördelning ska eftersträvas (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). 
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2.2 Styrelseordföranden 

Waelchli och Zeller (2013) visar ett negativt samband mellan flertalet mått av företags 

lönsamhet och styrelseordförandes ålder. Undersökningen utfördes på 1 500 onoterade företag 

i Schweiz. Det negativa sambandet visar att lönsamheten sjunker hastigare med tiden då 

styrelseordföranden blir äldre. Studien har replikerats av författarna, då på noterade bolag. I 

undersökningen av de noterade bolagen fann de inget samband mellan ordförandes ålder och 

företagens lönsamhet. 

Att lönsamheten minskar, ju äldre ordföranden blir, inträffar i genomsnitt vid 50 års ålder, innan 

dess finns inget samband. Då ordföranden passerat åldern 65 sjunker inte längre lönsamheten, 

utan tycks istället plana ut. I Sverige, precis som i många andra länder innebär det att en 

ordförande kan avgå vid den officiella pensionsåldern utan att ”tappa ansiktet”. Dessa resultat 

kan i enlighet med litteratur inom psykologi och sociologi förklaras med att, när den 

genomsnittliga individen passerat 50 års ålder försämras förmågan att prestera, motivationen 

förändras och individen föredrar ett lugnare liv (Waelchli och Zeller, 2013). 

Ålderseffekten drivs således främst av försämrade kognitiva förmågor. Äldre styrelse-

ordföranden är mindre benägna att fokusera på maximering av aktieägarvärdet, de föredrar 

byråkratiska aktiviteter framför strategiska och de uppskattar prestationsgrundande ersättning 

mindre. Studier har även visat att äldre individer föredrar klart definierade uppgifter framför 

mindre strukturerade och att de är mer motståndskraftiga för förändringar. De oroar sig också 

mindre för sina karriärmöjligheter. Vidare blir äldre människor mindre motiverade av pengar 

och är mer engagerade i organisatoriskt medborgarskapsbeteende. Av denna anledning 

förväntar sig Waelchli och Zeller (2013) att äldre ordföranden delvis bortser från 

aktieägarvärdet och istället koncentrerar sig på bredare företagsmål som omfattar alla 

intressenter. I Waelchli och Zellers studie var medelåldern på styrelseordföranden 56,8 år och 

medianen var 57 år. Randøy m.fl. (2006) har funnit att den genomsnittliga styrelseordföranden 

i Norden är 57,8 år.  

Tiden som spenderas på styrning, rapportering och revision ökar väsentligt med åldern, vilket 

avspeglar en individs ökade säkerhetsbeteende. Dessutom tenderar de att spendera mer tid på 

andra typer av aktiviteter såsom alumni-sammankomster, konst och kultur samt kollegor och 

vänner (Waelchli och Zeller, 2013). Att äldre spenderar mer tid på rapportering avspeglas i 

Huangs m.fl. (2012) studie. De har undersökt sambandet mellan VD-ålder och kvaliteten på 

den finansiella rapporteringen. Genom ett urval av 3 413 företag under perioden 2005 till 2008 

fann de ett positivt samband mellan kvaliteten på rapporteringen och VD-ålder. 
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Arlebäck (2000) framför att det alltid bör finnas en åldersgräns på ordförandeposten, var denna 

skall sättas bör dock diskuteras. Han menar att den bör sättas lågt, exempelvis 60 års ålder, 

hellre än för högt, vid 70 års ålder. I de snabbast växande företagen, till exempel IT-branschen, 

är en ännu lägre åldersgräns förekommande. Ett framträdande drag i dessa företag är den låga 

genomsnittsåldern hos de anställda. Viktigt är att en ordförande har en ålder som inte skiljer sig 

allt för mycket från företagets ägare. 

Brickley m.fl. (1999) har visat att många VD är aktiva efter sin pension. Istället för arbetet som 

VD tjänstgör de i bolagsstyrelserna. 16 procent av pensionerade VD fortsätter att arbeta som 

ordförande i styrelser för sina egna företag. En stor andel av de som idag är ordförande i en 

styrelse är antingen bolagets VD eller har tidigare varit bolagets VD. I Sverige finns förbud i 

aktiebolagslagen och Koden mot att VD och styrelseordförande är samma person i börsnoterade 

bolag (SFS 2005:551; Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). För VD som lämnar företaget 

vid den vanligaste åldern för pensionering, det vill säga 64, 65 eller 66 år är det genomsnittliga 

antalet styrelseposter som innehas två år efter pensioneringen 2,5 stycken (Brickley m.fl., 

1999). 

Waelchli och Zeller (2013) använder antalet år som styrelseordföranden verkat som en proxy 

för erfarenhet. De fann att medianen för antalet tjänsteår för styrelseordförande var 14 år, vilket 

är högre än vad studier i andra länder funnit. I analysen av Waelchli och Zeller fanns inget 

samband mellan de finansiella nyckeltalen och antalet år ordförande befunnit sig på sin post. 

Detta tyder på att mer omfattande erfarenhet hos ordföranden inte har någon betydelse. 

2.3 Verkställande direktören 

Äldre chefer är mer konservativa i sitt arbete, vilket kan ha inverkan på ett företags resultat. 

Effekten kan vara både positiv och negativ (Bertrand och Schoar, 2003). Äldre chefer är mer 

benägna att främja sina egna mål, och föredrar precis som en äldre styrelseordförande ett 

lugnare liv (Bertrand och Mullainathan, 2003; Waelchli och Zeller, 2013). Mot bakgrund av 

detta förväntas äldre chefer ge upphov till lägre resultat. Feyrer (2002) har visat att medelåldern 

för VD i de 500 snabbast växande amerikanska företagen är 42 och majoriteten av de som är 

involverade i nystarter är mellan 25 och 44 år. Detta indikerar att ålder har betydelse vid 

entreprenörsaktiviteter och att innovation är en egenskap tillhörande unga ledare. 

Davis (1979) hävdar att sambandet mellan olika åldersklasser och finansiella nyckeltal endast 

är en myt. Detta har framkommit genom att undersöka trender, flera gånger på olika sätt, under 

en 25-årsperiod för företag i de tio största amerikanska branscherna. Studien består av 40 

företag. Davis menar att bytet från en äldre ledande befattningshavare till en yngre endast är en 
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naturlig övergång, och inte någon marknadsföringspolitik som har ett samband med företagets 

resultat. Av de tio undersökta branscherna hade bank- och transportföretagen konsekvent de 

yngsta grupperna av chefer, järnvägs- och stålföretagen var de som förvaltades av de äldsta 

cheferna. Den studerade trenden utvisade att företagen går mot yngre förvaltning, medelåldern 

1950 var 55,4 år medan den 1975 var 53,6 år.    

I motsats till Davis (1979) fann Child (1974) ett samband mellan ungt ledarskap och tillväxt. 

Argumentet till att anställa unga ledare är att ett företag kommer att främja innovation och 

tillväxt. Bakgrunden till detta är de egenskaper som förknippas med yngre, såsom energi, driv 

och vilja att acceptera förändringar. Dessa egenskaper är generellt sett till fördel för ett företag. 

Yang m.fl. (2011) använder samma perspektiv5 som Hambrick och Mason (1984) då de 

undersöker relationen mellan VD och ett företags tidpunkt för övergång från ett privatägt, till 

ett publikt bolag.6 Genom en studie baserad på 237 amerikanska företag i programvaruindustrin 

fann författarna att VD-ålder är relaterad till den tid då företaget omvandlas. I 

överensstämmelse med författarnas förväntningar fann de att en yngre VD är mer benägen att 

göra en omvandling vid en tidigare tidpunkt i företagets livscykel än en äldre VD. Vroom och 

Pahl (1971) har i en studie visat att yngre ledare är mer riskbenägna än äldre vilket är i samklang 

med Yangs m.fl. (2011) resultat, detta då det är en betydande risk att omvandla ett bolag till ett 

publikt bolag. Förutom att yngre ledare är mer riskbenägna har forskning visat att en yngre VD 

tenderar att genomföra mer riskfyllda strategier än en äldre VD (Joos m.fl., 2003). 

Brookman och Thistle (2009) visar i sin studie att nuvarande och föregående års 

aktieavkastning är positivt korrelerad med antal tjänsteår för VD. Det finns två anledningar till 

varför en VD kan ha verkat många år på sin post, dels för att en VD historiskt har vidtagit 

åtgärder som ökar företagets värde och dels för att en VD kan ha en historia av att vidta åtgärder 

som gör ett utbyte svårt men inte ökar företagets värde. 

2.4 Sammanfattning 

Sammantaget visar tidigare forskning blandade resultat. Yermack (1996) visar ett negativt 

samband mellan ett företags värde och antalet styrelseledamöter, medan Dalton m.fl. (1999) 

inte funnit något samband. Waelchli och Zeller (2013) har funnit att det finns ett negativt 

samband mellan flertalet mått av företagets lönsamhet och styrelseordförandes ålder. I kontrast 

till detta menar Davis (1979) att sambandet mellan olika åldersklasser och finansiella nyckeltal 

                                                 
5 “Upper echelon perspective” 
6 “Initial public offering” (IPO) 
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endast är en myt. Forskare som undersökt styrelsers könsfördelning7 och antalet år ledande 

befattningshavare varit verksamma på sina poster8 har också funnit olika resultat. 

3 DATA OCH METOD 

3.1 Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av Uppsala Universitets biblioteksresurser, främst databaserna 

Datastream, Bolagsfakta, Retriever Business och en databas som visar det totala aktieägandet i 

svenska börsnoterade företag9. Dessutom användes Nasdaq OMX Nordics och Skatteverkets 

hemsidor. Huvudsakligen användes bolagens årsredovisningar för insamlingen av data 

beträffande bolagens styrelser och VD. Datastream gav tillgång till redovisnings- och 

värderingsmått och Bolagsfakta till årsredovisningar. Från Retriever Business har datum för 

registrering hämtats. Branschindelning har hämtats från Nasdaq OMX Nordic. I Skatteverkets 

aktiehistorik fanns den information som avgjorde om ett företag skulle tillhöra studiens 

stickprov. 

3.2 Data 

För att genomföra undersökningen har vi valt att studera företagen på Nasdaq OMX Stockholm 

(hädanefter kallat Stockholmsbörsen). Tre år har undersökts, 2010, 2011 och 2012. Endast de 

företag som varit noterade på Stockholmsbörsen under hela undersökningsperioden har 

inkluderats. Detta för att undvika externa effekter som börsnoteringar (IPO) och avnoteringar 

(ofta i samband med konkurser) skulle kunna medföra.10 Dessutom har vi bortsett från utländska 

bolag, det vill säga bolag registrerade utomlands som primärt är listade på en utländsk börs 

samt de företag som endast har depåbevis på Stockholmsbörsen. Anledningen till detta är att 

vår avsikt var att endast studera svenska bolag. Antalet företag som varit börsnoterade under 

perioden uppgick till 205, vilket motsvarar ett stickprov på 615 årsobservationer. För att 

undvika effekter av extremvärden uteslöts 1 procent av de observationer med störst respektive 

minst market-to-book (hädanefter benämnt M/B), vilket gav oss 603 observationer. Figur 2 

visar medelvärde och median för M/B för olika styrelsestorlekar och Figur 3 visar fördelningen 

av styrelsestorlek i stickprovet. 

                                                 
7 Exempelvis Bøhren och Strøm (2007) och Shrader m.fl. (1997) 
8 Exempelvis Brookman och Thistle (2009) och Waelchli och Zeller (2013) 
9 Databasen finns på server UU/Campus Gotland. 
10 Dessa uppgifter har hämtats från Skatteverkets sida för aktiehistorik. 



15 

 

 

Figur 2 – Medelvärde och median för antalet styrelseledamöter och M/B. 

För att belysa hur denna studies resultat speglar Yermacks, motsvarar denna figur Fig. 1 i Yermack (1996). Figuren visar 

medelvärde och median för M/B för respektive styrelsestorlek. 

 

 

 

Figur 3 – Fördelning av antal styrelseledamöter i stickprovet. 

Figuren visar ett histogram över fördelningen av antal styrelseledamöter i stickprovet. Linjen visar relativ kumulativ frekvens. 

87 procent av styrelserna hade tio eller färre ledamöter. 
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Tabell 1 – Deskriptiv statistik för stickprovet. 

Variabler Medelvärde Min. Median Max. Std.av. 

M/B 2,13 0,21 1,48 11,32 1,82 

STYRELSESTORLEK 7,53 3,00 7,00 15,00 2,28 

STYRELSE_KÖN 0,24 0,00 0,25 0,78 0,13 

STYRELSE_ÅLDER 55,42 43,00 55,46 68,25 3,84 

ORDF_ÅLDER 60,13 32,00 62,00 81,00 7,96 

VD_ÅLDER 50,70 35,00 50,00 67,00 6,82 

ORDF_ANSTÄLLNING 6,13 0,00 4,00 38,00 6,37 

VD_ANSTÄLLNING 6,09 0,00 4,00 51,00 6,68 

Dummyvariabler Typvärde Antal kvinnor Andel kvinnor (%) 

ORDF_KÖN 0 24 3,98 

VD_KÖN 0 22 3,65 

Tabellen visar deskriptiv statistik för M/B och de demografiska variablerna. Variablerna ORDF_KÖN och VD_KÖN är 

dummyvariabler, varför läges- och spridningsmått är irrelevanta. n=603 

Tabell 1 visar deskriptiv statistik för företagen inkluderade i stickprovet. Den genomsnittliga 

styrelsen består av 7,5 ledamöter och ungefär en fjärdedel av dessa är kvinnor. Endast 22 av 

603 VD är kvinnor. Motsvarande siffra för styrelseordföranden är 24. Medelåldern för VD och 

ordförande är 50,7 respektive 60,1 år, båda dessa har i genomsnitt verkat cirka sex år på sin 

post. 50 procent av styrelseledamöterna i stickprovet är mellan 52,8 och 57,9 år. Den äldsta 

ledamoten var 85 år och den yngsta 26 år (ej tabulerat).  

Tabell 2 visar de parvisa korrelationerna mellan variablerna. Den högsta korrelationen är 0,91 

mellan TOT_KAPITAL och MARKET_CAP samt 0,89 mellan ST_AV och MAX-MIN. Dessa 

variabelpar används dock inte i samma modell. Motsvarande gäller för korrelationerna mellan 

variablerna för institutionellt ägande och storlek. Variabler relaterade till avkastning uppvisar 

korrelation mellan åren, men vi valde trots detta att inkludera ”return on assets” (ROA) för 

nuvarande år och de två närmast föregående i grundmodellen, i linje med hur Yermack (1996) 

specificerat sin modell. Slutligen korrelerar alla tre storleksvariablerna med 

STYRELSESTORLEK. Även här inkluderades båda. Den högsta korrelationen för variabler som 

ingår i samma modell är 0,67, vilket tyder på att regressionsanalyserna i undersökningen inte 

har brister i form av multikollinearitet. 
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Tabell 2 – Korrelationsmatris. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

(1) ln(M/B) 1,00                        

(2) ln(STYRELSESTRL.) 0,02 1,00                       

(3) VD_ÅLDER -0,05 0,10 1,00                      

(4) ORDF_ÅLDER 0,05 0,05 0,10 1,00                     

(5) STYRELSE_ÅLDER 0,00 -0,03 0,31 0,32 1,00                    

(6) VD_ANSTÄLLNING 0,10 -0,09 0,40 0,13 0,16 1,00                   

(7) ORDF_ANSTÄLLN. 0,09 0,08 -0,05 0,28 0,11 0,18 1,00                  

(8) VD_KÖN -0,10 -0,02 -0,11 -0,12 -0,06 -0,12 -0,02 1,00                 

(9) ORDF_KÖN -0,03 -0,12 -0,05 -0,16 0,05 0,05 -0,05 0,10 1,00                

(10) STYRELSE_KÖN 0,11 0,15 0,00 -0,05 -0,14 -0,03 0,05 0,08 0,15 1,00               

(11) ROA(t) 0,17 0,12 0,05 0,10 0,10 0,18 0,14 -0,03 -0,11 0,06 1,00              

(12) ROA(t-1) 0,09 0,12 -0,01 0,10 0,11 0,14 0,19 0,01 -0,05 0,07 0,64 1,00             

(13) ROA(t-2) 0,13 0,08 -0,01 0,11 0,09 0,10 0,16 0,02 -0,10 0,08 0,56 0,53 1,00            

(14) FÖRETAGSÅLDER -0,10 0,45 0,01 0,18 0,18 0,01 0,17 -0,04 -0,09 -0,03 0,09 0,11 0,07 1,00           

(15) ln(TOT_KAPITAL) -0,14 0,66 0,15 0,13 0,10 0,03 0,14 0,07 -0,08 0,10 0,23 0,25 0,19 0,46 1,00          

(16) INST_ÄGANDE 0,07 0,37 0,02 -0,09 -0,07 -0,27 -0,11 -0,02 -0,15 0,01 0,06 0,06 0,06 0,05 0,45 1,00         

(17) ST_AV -0,10 0,00 -0,10 0,19 -0,15 0,11 0,16 0,00 -0,04 -0,10 0,06 0,06 0,09 -0,02 -0,05 -0,21 1,00        

(18) ln(MARKET_CAP) 0,25 0,65 0,11 0,13 0,11 0,07 0,17 0,03 -0,08 0,14 0,31 0,30 0,25 0,43 0,91 0,45 -0,08 1,00       

(19) ln(ANSTÄLLDA) 0,11 0,67 0,14 0,03 0,03 -0,04 0,11 -0,01 -0,20 0,21 0,21 0,19 0,22 0,42 0,60 0,39 -0,15 0,64 1,00      

(20) ROE(t) 0,04 0,10 0,01 0,01 0,04 0,06 0,05 0,00 -0,02 0,07 0,32 0,24 0,13 0,03 0,12 0,06 -0,09 0,13 0,10 1,00     

(21) ROE(t-1) 0,01 0,11 0,08 0,02 0,03 0,05 0,07 0,00 -0,01 0,01 0,20 0,33 0,22 0,03 0,13 0,03 -0,02 0,12 0,09 0,12 1,00    

(22) ROE(t-2) 0,03 0,06 0,05 0,04 0,01 0,03 0,06 0,00 -0,05 0,03 0,21 0,20 0,44 0,01 0,10 0,06 -0,02 0,09 0,12 0,04 0,19 1,00   

(23) SVENSKA_INST -0,04 0,11 0,01 -0,05 -0,05 -0,14 0,01 0,01 -0,11 0,06 0,14 0,12 0,10 0,04 0,15 0,53 -0,08 0,10 0,14 0,08 0,04 0,10 1,00  

(24) MAX-MIN -0,04 0,31 -0,07 0,16 -0,17 0,08 0,18 0,00 -0,03 -0,03 0,09 0,09 0,10 0,14 0,13 -0,09 0,89 0,13 0,06 -0,04 0,02 0,01 -0,05 1,00 

 

Tabellen anger Pearsons rangkorrelationskoefficient (ρ) mellan samtliga variabler som använts i undersökningen. För definitioner av variablerna, se kapitel 3.5 Modellprecisering och Appendix A. |𝜌| >
0,5 har markerats med fet stil för att belysa huruvida det föreligger problem med multikollinearitet.
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3.3 Metoddiskussion 

Utifrån teorin formulerades de nedan angivna hypoteserna. Dessa testades med hjälp av 

insamlade data. Testen utgjordes av univariat analys och multipel regressionsanalys. Den senare 

utfördes med hjälp av ”Ordinary Least Squares” (OLS). I linje med tidigare forskning användes 

Whites (1980) standardfel för att korrigera de problem som eventuell heteroskedasticitet kan ge 

upphov till. Tidigare undersökningar har valt att utesluta en eller flera branscher ur sina 

stickprov. Vanligast är finansföretag (se till exempel Yermack, 1996; De Andres m.fl., 2005). 

Då finansbranschen utgör 114 av våra 603 observationer, valde vi i likhet med Coles m.fl. 

(2008) att inkludera även dessa bolag, eftersom vi ansåg att det skulle göra mer skada än nytta 

att begränsa stickprovet med nästan 19 procent. 

I regressionerna inkluderades ett antal kontrollvariabler som direkt eller indirekt kan påverka 

de demografiska variablerna. Lämpliga kontrollvariabler är företagets storlek, bransch, ålder på 

företaget samt andelen institutionellt ägande. Exempelvis är företagets storlek betydande då det 

finns studier som visar att komplexa företag (stora, diversifierade och högt belånade) har större 

behov av rådgivning och därmed större behov av ett större antal styrelseledamöter.11 Vidare 

kan behovet vara ansenligt då stora företag förmodligen har fler externa relationer baserade på 

avtal, vilka kräver en mångfald av ledamöter (Coles m.fl., 2008). Då ålder på företaget påverkar 

dess lönsamhet är även denna variabel central (Loderer m.fl., 2012, citerad i Waelchli och 

Zeller, 2013). Beträffande åldern på de ledande befattningshavarna kan denna skilja sig markant 

mellan olika branscher, varför även bransch bör användas som kontrollvariabel. Även 

institutionellt ägande är relevant då denna variabel kan påverka företagets värde (Bethel m.fl., 

1998). 

Det är inte självklart att en viss typ av demografiska faktorer hos företagsledningen leder till ett 

visst värde för företaget, det är inte heller självklart att ett visst värde resulterar i en viss typ av 

faktorer. Problem med att undersöka faktorer, som styrelses storlek är att antalet ledamöter kan 

öka på grund av andra variabler, exempelvis företagets storlek, lönsamhet eller VD-preferenser. 

Av denna anledning går det inte att dra en slutsats som innebär att det finns en koppling mellan 

en styrelses storlek och dess värde utan att överväga andra alternativ. För att eliminera dessa 

problem har vi, som ovan nämnts, använt oss av kontrollvariabler. 

                                                 
11 Komplexa företag har särskilt stort behov av externa styrelseledamöter som har relevant erfarenhet och 

sakkunskap (Coles m.fl., 2008). Företagets storlek mäts som totalt kapital. 
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3.3.1 Logaritmer 

En önskvärd egenskap hos data som ska analyseras är att den är normalfördelad, då detta medför 

många gynnsamma egenskaper. Om en variabel har en skev fördelning finns möjligheten att 

logaritmera denna. Om fördelningen då blir mer lik en normalfördelning, har egenskaperna för 

variabeln förbättrats, bland annat tillåts inte extremvärden att påverka i samma utsträckning. 

Exempel på en skev variabel är börsvärde, där ett fåtal bolag kan ha extremt höga värden, 

samtidigt som det inte går att ha ett börsvärde under noll. Detta ger en fördelning som är skev 

åt höger, då extremvärden endast förekommer i den högra svansen. Tolkningen av koefficienten 

för variabler uttryckta i logaritmer blir approximativt relativ istället för absolut för små 

förändringar. I modellen  

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1ln(𝑋1) + 𝜀 

tolkas koefficienten β1 på följande sätt: 1 procents förändring i X1 förväntas ge en β1/100 absolut 

förändring i Y för små förändringar. I modellen  

ln(𝑌) = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝜀 

tolkas koefficienten β1 på följande sätt: En enhets absolut förändring i X1 förväntas ge en 

(β1*100)%  förändring i Y för små förändringar (Gujarati, 2009).12 

I denna uppsats används den naturliga logaritmen för variablerna styrelsestorlek och totalt 

kapital i linje med hur Yermack (1996) utförde sin studie. I kapitel 4.4 Robusthetstester, 

modifieras modellen och naturliga logaritmer för ytterligare storleksvariabler samt 

åldersvariabler inkluderas, då dessa teoretiskt kan ha en skev fördelning. Efter att ha studerat 

den beroende variabeln M/B valde vi att använda den naturliga logaritmen även av denna. Figur 

4 åskådliggör fördelningen för M/B och Figur 5 visar fördelningen för den naturliga logaritmen 

av M/B. 

                                                 
12 I exempelmodellerna representerar Y den beroende variabeln, α är interceptet, 𝛽1är koefficienten för 𝑋1, 𝑋1 är 

den oberoende variabeln, och 𝜀 är en felterm. 
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Figur 4 – Fördelning för M/B. 

 

 

 

  

Figur 5 – Fördelning för naturliga logaritmen av M/B. 
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3.4 Hypoteser 

Utifrån den presenterade teorin har följande hypoteser formulerats, dessa kommer att vara 

föremål för analys: 

Hypotes 1:  Företagets värde påverkas negativt av antalet styrelseledamöter. 

Hypotes 2: Företagets värde påverkas av åldern på ledande befattningshavare inklusive 

styrelsen. 

Hypotes 2a: Företagets värde påverkas negativt av åldern på VD. 

Hypotes 2b: Företagets värde påverkas negativt av åldern på styrelseordföranden. 

Hypotes 2c:  Företagets värde påverkas av den genomsnittliga åldern på styrelseledamöterna. 

Hypotes 3:  Företagets värde påverkas positivt av hur länge ledande befattningshavare suttit 

på sin post. 

Hypotes 3a:  Företagets värde påverkas positivt av antalet år sedan VD tillträdde. 

Hypotes 3b: Företagets värde påverkas positivt av antalet år sedan styrelseordföranden 

tillträdde. 

Hypotes 4:  Företagets värde påverkas negativt av åldersspridningen hos styrelsen. 

3.5 Modellprecisering 

För att uppnå syftet har de nedan beskrivna variablerna varit föremål för univariat analys och 

multipel regressionsanalys. I den multipla analysen användes företagets värde, mätt som 

naturliga logaritmen av M/B, som beroende variabel. Tidigare studier inom corporate 

governance använder sig av två olika mått för att mäta företagets värde. En del använder sig av 

redovisningsmått, medan andra använder sig av relativa värderingsmått såsom Tobins Q och 

M/B (Yermack, 1996; De Andres m.fl., 2005; Elsayed, 2007).  

Grundmodellen som användes för att testa hypoteserna har följande utseende: 

ln(𝑀 𝐵)⁄ = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 

där M/B definieras som den naturliga logaritmen av marknadsvärdet på eget kapital i 

förhållande till bokförda värdet på eget kapital, α är en konstant, ε är en felterm och X1-Xk är de 

oberoende variablerna. Som oberoende variabler utnyttjades STYRELSESTORLEK definierat 
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som naturliga logaritmen av antalet ordinarie ledamöter i styrelsen vid slutet av respektive år13, 

STYRELSE_ÅLDER, definierat som genomsnittlig ålder för samtliga styrelseledamöter, 

STYRELSE_KÖN, definierat som andel kvinnor i styrelsen, ORDF_ÅLDER och VD_ÅLDER, 

definierat som ålder på respektive, ORDF_KÖN och VD_KÖN där dummyvariabeln är 1 om 

personen är en kvinna och 0 om det är en man. Övriga variabler definieras enligt följande: ROA 

som resultat före finansiella poster i förhållande till totala tillgångar vid årets början, 

TOT_KAPITAL som företagets totala kapital, FÖRETAGSÅLDER som antalet år sedan 

registrering. BRANSCH definieras i enlighet med den indelning som Stockholmsbörsen gör i 

tio branscher, och INST_ÄGANDE definieras som den totala andelen av företagets utestående 

aktier som ägs av andra än fysiska personer.14  

4 RESULTAT OCH DISKUSSION  

4.1 Univariat analys 

För att få en första inblick i resultatet, presenterar Tabell 3 medelvärden och medianer för de 

demografiska variablerna, sorterade efter M/B, Market Cap15 och ROA. Tabell 3, Panel A visar 

att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan företag indelade i lågt respektive 

högt M/B för STYRELSESTORLEK. Signifikanta skillnader finns däremot för 

VD_ANSTÄLLNING, ORDF_ANSTÄLLNING, och STYRELSE_KÖN. Skillnaden för 

VD_ANSTÄLLNING indikerar att en VD i ett bolag med högt M/B suttit längre på sin post än 

en VD i ett bolag med lågt M/B. Medelvärdesskillnaden för STYRELSE_KÖN visar att ett högt 

M/B är förknippat med en större andel kvinnliga styrelseledamöter. 

I Panel B som visar variablerna indelade efter Market Cap är sex av sju variabler signifikanta. 

Till exempel visar Panel B att det på 5%-nivån existerar en skillnad mellan VD_ÅLDER i 

företag med högt respektive lågt Market Cap, VD-snittåldern i företag med lågt Market Cap är 

50,2 år medan de för företag med högt Market Cap är 51,6 år (se även Appendix C). Panel C, 

indelad efter ROA, visar motsvarande för ORDF_ÅLDER, där lågt ROA motsvarar en snittålder 

för ordföranden på 59,0 år medan det för högt ROA motsvarar en snittålder på 60,6 år. I Panel 

C är medelvärdesskillnaden för STYRELSE_KÖN inte signifikant, vilket indikerar att en hög 

                                                 
13 Inklusive ordinarie arbetstagarrepresentanter. 
14 För en mer utförlig definition av samtliga variabler, se Appendix A. 
15 Börsvärde, definierat som antal utestående aktier multiplicerat med aktiekursen vid årets slut. 



23 

 

andel kvinnliga ledamöter har en positiv påverkan på företagets värde (M/B och Market Cap), 

men inte dess avkastning (ROA). 

Företagen undersökta av Yermack (1996) varierade mellan 6 och 24 ledamöter, för vårt 

stickprov är motsvarande siffror 3 och 15. Medelvärdet (medianen) för Yermacks stickprov var 

12,25 (12). För vår data är dessa siffror 7,5 (7) (se Tabell 1), vilket tyder på att de svenska 

bolagsstyrelserna generellt är mindre än de amerikanska, eller att bolagsstyrelserna blivit 

mindre sedan Yermack genomförde sin studie.  

4.2 Regressionsanalyser 

Med hjälp av OLS har tre olika modeller estimerats. Resultaten av dessa presenteras i Tabell 4. 

Modell 1 är en grundläggande enkel linjär regression, som testar effekterna av styrelsens storlek 

på företagets värde. Den skattade koefficienten för antalet styrelseledamöter är i motsats till 

förväntningarna positiv, men den är inte signifikant. Modell 2 har utökats med demografiska 

variabler. Den skattade koefficienten för STYRELSESTORLEK är fortfarande positiv men icke 

signifikant. Värt att notera är att koefficienterna för VD_ÅLDER, VD_ANSTÄLLNING, 

VD_KÖN och ST_AV är signifikanta på 1%-nivån, och STYRELSE_KÖN är signifikant på 5%-

nivån. Modell 3 har utökats ytterligare, nu till att inkludera kontrollvariabler för att utesluta 

eventuella spuriösa samband. I Modell 3 har koefficienten för STYRELSESTORLEK blivit 

signifikant, och dessutom på 1%-nivån. Variabeln VD_KÖN har förlorat sin signifikans, medan 

ORDF_ÅLDER och ORDF_ANSTÄLLNING har blivit signifikanta på 5%-nivån. Dessutom har 

tre av kontrollvariablerna uppnått signifikans. Av dessa är institutionellt ägande intressant, med 

positiv signifikant koefficient. Förklaringsgraden ökade markant när vi kontrollerade för 

storlek, ålder, avkastning, bransch och institutionellt ägande. Resultaten i resterande del av 

kapitel 4.2 avser Modell 3 (vår huvudmodell). 
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Tabell 3 – Medelvärde (median) för variabler sorterade efter M/B, Market Cap och ROA. 

 Panel A: M/B  Panel B: Market Cap  Panel C: ROA 

 Låg Medel Hög Hög-Låg  Låg Medel Hög Hög-Låg  Låg Medel Hög Hög-Låg 
STYRELSESTORLEK 7,35 

(7,00) 

7,77 

(7,00) 

7,50 

(7,00) 

0,15  6,19 

(6,00) 

7,01 

(7,00) 

9,41 

(9,00) 

3,21***  7,25 

(7,00) 

7,83 

(7,00) 

7,54 

(7,00) 

0,29  

VD_ÅLDER 50,83 

(50,00) 

51,22 

(51,00) 

50,05 

(49,00) 

-0,78  50,24 

(50,00) 

50,23 

(50,00) 

51,62 

(51,00) 

1,37**   49,79 

(50,00) 

51,85 

(52,00) 

50,46 

(50,00) 

0,67  

ORDF_ÅLDER 59,52 

(61,00) 

60,43 

(63,00) 

60,45 

(62,00) 

0,94  58,59 

(60,00) 

60,62 

(62,00) 

61,19 

(60,00) 

2,61***   58,98 

(60,00) 

60,80 

(63,00) 

60,62 

(63,00) 

1,64**  

STYRELSE_ÅLDER 55,57 

(55,57) 

55,10 

(55,33) 

55,58 

(55,46) 

0,01   54,92 

(55,00) 

55,48 

(55,50) 

55,85 

(55,71) 

0,93***   55,24 

(55,33) 

55,14 

(55,14) 

55,88 

(56,00) 

0,64  

VD_ANSTÄLLNING 5,28 

(4,00) 

6,33 

(4,00) 

6,66 

(5,00) 

1,37**   5,63 

(4,00) 

6,00 

(4,00) 

6,65 

(5,00) 

1,02   4,42 

(2,00) 

6,11 

(5,00) 

7,74 

(5,00) 

3,32***  

ORDF_ANSTÄLLNING 5,50 

(3,00) 

6,18 

(4,00) 

6,71 

(5,00) 

1,20*   4,86 

(3,00) 

6,06 

(4,00) 

7,47 

(6,00) 

2,61***   4,60 

(3,00) 

6,98 

(5,00) 

6,82 

(5,00) 

2,22***  

STYRELSE_KÖN 0,23 

(0,20) 

0,25 

(0,25) 

0,26 

(0,25) 

0,03**   0,21 

(0,20) 

0,25 

(0,25) 

0,26 

(0,25) 

0,05***   0,23 

(0,22) 

0,25 

(0,22) 

0,25 

(0,25) 

0,02  

I tabellen presenteras medelvärde (median) för ett antal demografiska variabler. Variablerna redovisas separat indelade i lågt, medel och högt M/B, Market Cap och ROA (Panel A, B respektive 

C). ***, **, och * motsvarar signifikans på 1%, 5% respektive 10%-nivån för t-test av skillnaden i medelvärde mellan grupperna Hög och Låg. M/B definieras som marknadsvärdet för företaget 

dividerat med det bokförda värdet av företagets egna kapital. Market Cap är företagets börsvärde vid årets slut. ROA är avkastning på totalt kapital definierat som resultat före finansiella poster 

dividerat med totala bokförda tillgångar vid årets början. n=603
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Tabell 4 – Regressionsanalyser, effekter av variabler på M/B. 

Beroende variabel  ln(M/B) ln(M/B) ln(M/B) 

 Förv. tecken    (1)    (2)    (3) 

Konstant  0,406** 1,046* 1,159** 

  (2,094) (1,959) (2,085) 

Demografiska variabler    

ln(STYRELSESTORLEK) (-) 0,033 0,028 0,466*** 

  (0,351) (0,296) (3,632) 

VD_ÅLDER (-)  -0,016*** -0,019*** 

   (-3,091) (-3,751) 

ORDF_ÅLDER (-)  0,002 0,009** 

   (0,573) (2,362) 

STYRELSE_ÅLDER ?  0,000 0,001 

   (0,048) (0,150) 

VD_ANSTÄLLNING (+)  0,018*** 0,020*** 

   (3,536) (4,425) 

ORDF_ANSTÄLLNING (+)  0,007 0,009** 

   (1,444) (2,283) 

VD_KÖN ?  -0,366*** -0,147 

   (-3,831) (-1,373) 

ORDF_KÖN ?  -0,182 0,099 

   (-1,310) (0,665) 

STYRELSE_KÖN ?  0,679** 0,452* 

   (2,411) (1,767) 

ST_AV (-)  -0,034*** -0,042*** 

   (-2,915) (-3,838) 

Kontrollvariabler     

ROAt (+)   0,673*** 

    (2,747) 

ROAt-1 (+)   0,052 

    (0,195) 

ROAt-2 (+)   0,346 

    (1,602) 

FÖRETAGSÅLDER (-)   -0,001 

    (-1,257) 

ln(TOT_KAPITAL) (-)   -0,102*** 

    (-4,045) 

INST_ÄGANDE ?   0,687*** 

    (3,689) 

Branscheffekter ?   JA 

     

Just. R2  -0,001 0,051 0,235 

     

F-värde  0,108 4,260*** 8,666*** 

     

n  603 603 599 

t-värden inom parentes. ***, **, och * motsvarar signifikans på 1%, 5% respektive 10%-nivån. I Modell 3 

har individuella dummyvariabler för variabeln BRANSCH använts, vilket ger varje bransch ett eget 

intercept. 
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4.2.1 Styrelsen 

Yermack (1996) fann ett signifikant negativt samband mellan företagets värde (Tobins Q) och 

antal styrelseledamöter, även Conyon och Peck (1998) fann visst stöd för detta. Vi har i motsats 

till detta funnit ett signifikant positivt samband mellan företagets värde (M/B) och antal 

styrelseledamöter. En möjlig förklaring till att resultatet skiljer sig från Yermacks är att svenska 

styrelser, i många fall, inte innehåller lika många styrelseledamöter som de amerikanska. Lipton 

och Lorsch (1992) menar att styrelser bör begränsas till tio personer då normer och beteenden 

i de flesta styrelser är dysfunktionella. Begränsningen beror på att problemen ökar med antalet 

ledamöter. I vårt stickprov är endast 13 procent av styrelserna större än tio personer (se Figur 

3), vilket kan vara ett resultat av att de problem som Lipton och Lorsch (1992) och Yermack 

(1996) identifierat i stor utsträckning har åtgärdats i svenska börsbolag under de senaste knappa 

20 åren. En annan möjlig förklaring till att resultatet skiljer sig från Yermacks är att han använt 

Tobins Q som en proxy för företagets värde medan denna uppsats använt M/B. Ytterligare en 

förklaring kan vara att Yermack endast undersökt industriföretag, medan vi undersökt företag 

representerade i tio branscher.  

Arlebäck (1997) framför att flertalet styrelser har skapat praxis som innebär att en 

styrelseledamot avgår självvalt under den mandatperiod då denne uppnår 65 eller 70 års ålder, 

detta då kreativitet och nätverk börjar förlora sin aktualitet. Arlebäck menar också att en 25-

åring inte heller är helt lämplig då denne kan ha brist på erfarenhet vid svårbedömda situationer. 

I vårt stickprov är den äldsta styrelseledamoten 85 år, medan den yngsta är 26 år.  

Tidigare studier gällande effekten av kvinnor i styrelserna har visat blandade resultat. Flera 

författare (exempelvis Shrader m.fl., 1997, Smith m.fl., 2006, Bøhren och Strøm, 2007) har 

funnit ett negativt samband mellan finansiella nyckeltal och antalet kvinnliga ledamöter 

samtidigt som det finns studier (exempelvis Carter m.fl., 2003) som visat motsatsen. När det 

gäller effekten av kvinnor i bolagsstyrelserna har vi funnit ett positivt signifikant samband. Den 

positiva effekten kan förklaras i enlighet med Carters m.fl. (2003) resultat. De fann ett positivt 

samband mellan företags värde och andelen kvinnor i styrelsen. Det är dock svårt att sätta våra 

resultat i relation till tidigare studier, då inga av dessa är gjorda på svenska företag, vilket gör 

att det kan finnas rättsliga och kulturella skillnader som påverkar. 
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4.2.2 Styrelseordföranden 

Koefficienten för styrelseordförandens ålder är positiv och signifikant på 5%-nivån. Detta 

resultat står i kontrast mot Waelchli och Zellers (2013) resultat. De fann ett negativt samband 

mellan flertalet mått av företags lönsamhet och styrelseordförandes ålder. En möjlig förklaring 

till att resultaten skiljer sig från denna studie är att Waelchli och Zellers studie är baserad på 

onoterade schweiziska företag. När författarna upprepade undersökningen på noterade bolag 

fann de inget samband. I vårt stickprov var den genomsnittliga ordföranden 60,1 år och den 

äldsta 81 år (se Tabell 1) medan Waelchli och Zellers genomsnittliga ordförande var 56,8 år.  

Styrelseordförandens tid på posten har en positiv signifikant effekt på företagets värde. Detta 

tillsammans med den positiva koefficienten för ålder tyder på att marknaden värdesätter erfarna 

styrelseordföranden, däremot har kön ingen signifikant effekt i våra modeller. Waelchli och 

Zeller (2013) fann inget samband för ordförandens anställningstid. 

4.2.3 Verkställande direktören 

Tidigare resonemang visar att äldre chefer är mer konservativa och benägna att följa sina egna 

mål. Bertrand och Schoar (2003) menar att effekten av detta kan vara både positiv och negativ. 

Vi fann att koefficienten för VD_ÅLDER blev negativ och signifikant (1%-nivån) i Modell 3. 

Till skillnad från Davis (1979) påstående att sambandet mellan finansiella nyckeltal och olika 

åldersklasser endast är en myt, innebär vårt resultat att ju äldre bolagets VD är, desto lägre blir 

dess M/B. Davis studerade trend visar att företagen alltmer förvaltas av en yngre VD, från en 

medelålder på 55,4 år 1950 till 53,6 år 1975. Medelåldern för vårt stickprov var 50,7 år, vilket 

styrker Davis trend.  

Vårt resultat, att ju äldre bolagets VD är, desto lägre blir dess M/B kan förmodligen till viss del 

förklaras av försämrade kognitiva förmågor. Feyrers (2002) studie indikerar att åldern har 

betydelse vid entreprenörsaktiviteter och att innovation är en egenskap som tillhör unga ledare. 

På samma sätt menar Child (1974) att företag med unga ledare främjar innovation och tillväxt. 

Förutom försämrade kognitiva förmågor har forskning visat att en äldre VD tenderar att 

genomföra mindre riskfyllda strategier än en yngre VD (Joos m.fl., 2003), vilket även det skulle 

kunna vara en förklaring till vårt resultat.  

Resultaten för variabeln VD_ANSTÄLLNING blev identisk som för ålder, men med positiv 

koefficient. Detta leder oss till tolkningen att erfarenhet men inte ålder värdesätts av marknaden. 

Att antalet år en VD suttit på sin post har betydelse har även Brookman och Thistle (2009) visat 
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då de funnit att ”nuvarande” och föregående års aktieavkastning är positivt korrelerad med VD-

ämbetstid. VD_KÖN uppnådde inte signifikans i huvudmodellen.  

4.3 Resultat av hypoteser och tolkning av koefficienter 

Modell 3 i Tabell 4 indikerar att en av de fyra huvudhypoteser förkastas, två accepteras och en 

av dem delvis accepteras. Tabell 5 redovisar samtliga resultat för hypoteserna: 

Tabell 5 – Resultat av hypoteser. 

Hypotes   Resultat 

Hypotes 1: Företagets värde påverkas negativt av antalet 

styrelseledamöter. 

 Förkastad 

Hypotes 2: Företagets värde påverkas av åldern på ledande 

befattningshavare inklusive styrelsen. 

 Delvis accepterad 

Hypotes 2a: Företagets värde påverkas negativt av åldern på 

VD. 

 Accepterad 

Hypotes 2b: Företagets värde påverkas negativt av åldern på 

styrelseordföranden. 

 Förkastad 

Hypotes 2c: Företagets värde påverkas av den genomsnittliga 

åldern på styrelseledamöterna. 

 Förkastad 

Hypotes 3: Företagets värde påverkas positivt av hur länge 

ledande befattningshavare suttit på sin post. 

 Accepterad 

Hypotes 3a: Företagets värde påverkas positivt av antalet år 

sedan VD tillträdde. 

 Accepterad 

Hypotes 3b: Företagets värde påverkas positivt av antalet år 

sedan styrelseordföranden tillträdde. 

 Accepterad 

Hypotes 4: Företagets värde påverkas negativt av ålders-

spridningen på styrelsen. 

 Accepterad 

 

Första hypotesen, Hypotes 1, förkastas, då vi hade förväntat oss ett negativt samband mellan 

företagets värde och antalet styrelseledamöter. Istället erhölls en positiv koefficient, som var 

signifikant på 1%-nivån. Koefficienten 0,466 tolkas på följande sätt: Om antalet 
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styrelseledamöter ökar med 1 procent, förväntas M/B i genomsnitt öka 0,466 procent, givet att 

övriga variabler hålls konstanta (hädanefter benämnt c.p.16).  

Hypotes 2a accepteras då VD_ÅLDER blev negativ och signifikant (1%-nivån). Koefficienten 

tolkas som att om VD_ÅLDER ålder ökar med ett år, förväntas M/B i genomsnitt att minska 

med 1,9 procent, c.p. Ordförandens ålder erhöll signifikans på 5%-nivån, dock med positivt 

tecken, vilket gör att Hypotes 2b förkastas. Tolkningen blir att om styrelseordförandens ålder 

ökar med ett år, förväntas M/B att öka med 0,9 procent i genomsnitt, c.p. Hypotes 2c förkastas 

eftersom variabeln inte blev signifikant i Modell 3. Icke signifikanta variabler tolkas inte. Dessa 

resultat gör att Hypotes 2 delvis accepteras. 

Hypotes 3a accepteras på 1%-nivån. Om antalet år sedan VD anställdes ökar med ett, förväntas 

M/B i genomsnitt att öka med 2 procent, c.p. Hypotes 3b accepteras på 5%-nivån, med 

tolkningen att M/B förväntas öka med 0,9 procent i genomsnitt för en ökning med ett år i 

anställningstid, c.p., vilket gör att Hypotes 3 accepteras. 

Slutligen accepteras även Hypotes 4 på 1%-nivån, eftersom variabeln ST_AV blivit negativ och 

signifikant. Tolkningen blir inte helt rättfram, då en enhets ökning av standardavvikelsen för 

styrelseledamöternas ålder förväntas minska M/B med 4,2 procent i genomsnitt, c.p. En mer 

intuitiv tolkning kan med fördel hämtas från Modell 9 i Tabell 7. Variabeln MAX-MIN visar att 

om åldersskillnaden mellan den äldsta och den yngsta ledamoten ökar med ett år, förväntas M/B 

att sjunka med i genomsnitt 1,1 procent, c.p. 

4.4 Robusthetstester 

I denna del justeras stickprovet och variablerna för att testa om resultaten är robusta för 

ändringar. 

För att utreda om det föreligger effekter specifika för olika börslistor, som storleksvariabeln 

inte fångat upp, har stickprovet delats upp efter segment, i delarna Small Cap, Mid Cap, Large 

Cap och Mid Cap + Large Cap. Tabell 6 visar resultaten av Modell 3, först för samtliga 

observationer, och därefter uppdelat i börssegment.  

Tabell 7 visar resultaten av regressionsanalyser då modellen justerats. Modell 4 utesluter 

storleksvariabeln, då denna visat sig korrelera med styrelsestorlek. Modell 5 har uteslutit bolag 

inom finanssektorn ur stickprovet, Modell 6 använder avkastning på eget kapital, ”return on 

                                                 
16 Ceteris paribus 
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equity” (ROE), istället för ROA. I Modell 7 har den naturliga logaritmen använts för samtliga 

åldersvariabler, i Modell 8 har variabeln INST_ÄGANDE ersatts med en variabel som endast 

mäter ägande av svenska institutioner. Modell 9 använder en annan definition på 

åldersspridningen i styrelsen, och Modell 10 och 11 använder alternativa storleksvariabler. Värt 

att notera är, att vid en jämförelse av Modell 3 och Modell 5, är resultaten snarlika, vilket ger 

stöd åt beslutet att inkludera samtliga branscher i stickprovet. 

4.4.1 Styrelsen 

Koefficienten för antal styrelseledamöter förlorar signifikans om kontrollvariabeln för 

företagets storlek utesluts eller byts ut, men är robust för ett antal andra tester, se Tabell 7. Det 

verkar också som att variabelns signifikans endast härrör från företagen i Mid Cap. 

Variabeln för styrelsens genomsnittliga ålder var robust inför alla ytterligare tester, och 

åldersspridningsvariablerna var robusta för samtliga tester, utom uppdelningen i segment, då 

ST_AV inte blev signifikant i Mid Cap.  

När det gäller effekten av kvinnor i bolagsstyrelserna fann vi ett positivt signifikant samband 

inom Small Cap. Resultatet är signifikant för hela stickprovet, men inte för Mid Cap eller Large 

Cap, vilket tyder på att effekterna härrör från Small Cap. Resultaten antyder att de mindre 

bolagen kan öka sitt värde genom att välja in fler kvinnor i bolagsstyrelserna. Tabell 3, Panel 

B, visar att det finns en signifikant (<0,1%) skillnad i andelen kvinnor mellan den tredjedel 

bolag med lägst respektive högst börsvärde (Market Cap), där det är de stora bolagen som har 

högre andel kvinnor. Dessa resultat sammantagna antyder att det finns en positiv effekt av att 

öka andelen kvinnor i bolagsstyrelserna, men att denna effekt är avtagande.  

4.4.2 Styrelseordföranden 

Koefficienten för styrelseordförandens ålder håller endast i Large Cap och är inte robust inför 

förändringar av storleksvariabeln. Detta tyder på att storföretagen värderas högre om de har en 

äldre (och därför troligtvis mer erfaren) ordförande, men att de mindre företagens ägare inte har 

sådana preferenser. Att storföretagen värderas högre om de har en äldre ordförande står i 

kontrast till Waelchli och Zellers (2013) resultat.  

Variabeln ORDF_ANSTÄLLNING utstår inte heller en förändring av storleksvariabeln. Värt att 

notera är att resultatet gäller för Small Cap och Mid Cap, men inte för Large Cap. Dessa resultat 

är de motsatta, jämfört med ordförandens ålder. Då båda variablerna i hög grad kan tänkas 

korrelera med erfarenhet, blir vår tolkning att aktieägarna värdesätter erfarenhet hos 



31 

 

ordföranden. För små och medelstora bolag bör erfarenheten komma inifrån bolaget, medan för 

de stora bolagen, värdesätts att ordföranden arbetat inom andra bolag tidigare. 

Tabell 6 visar att koefficienten för styrelseordförandens kön är negativ och signifikant i Mid 

Cap. Eftersom dummyvariabeln är kodad att anta värde 1 när ordföranden är kvinna och 0 när 

ordföranden är man, blir tolkningen att M/B för företag inom Mid Cap är lägre med en kvinnlig 

ordförande (allt annat lika). Dessa resultat bör dock tolkas med försiktighet, till följd av den 

låga andelen kvinnliga styrelseordföranden i de svenska bolagsstyrelserna. För hela stickprovet 

fanns kvinnliga ordföranden i 24 av våra 603 observationer, vilket motsvarar 3,98 procent. 

Samma siffra för Mid Cap var 2,4 procent (4 av 167) (se Tabell C:2 i Appendix C). 

4.4.3 Verkställande direktören 

Den negativa och signifikanta koefficienten för VD_ÅLDER är robust inför alla ytterligare tester 

den utsatts för, utom då stickprovet delades upp i segment. Då blev resultaten endast 

signifikanta för Small Cap.  

Resultaten för variabeln VD_ANSTÄLLNING blev identiska som för ålder, men med positiv 

koefficient. Detta leder oss till tolkningen att erfarenhet men inte ålder värdesätts av marknaden, 

men att effekten endast gäller för mindre bolag. Att resultatet endast gäller för bolag inom Small 

Cap kan innebära att det för större bolag finns andra egenskaper hos VD som är viktigare.  

En annan förklaring till att resultaten för VD_ÅLDER och anställningstid har giltighet för Small 

Cap kan vara att stora bolag, som Hall (1977) och Hannan och Freeman (1977) (båda citerade 

i Hambrick och Mason, 1984) menar, påverkas av externa händelser och på ett sätt ”driver sig 

själva”. 

I likhet med ORDF_KÖN blev VD_KÖN negativ och signifikant för Mid Cap samt ett par av 

de omspecificerade modellerna. Även här bör vi tillämpa samma försiktighetsresonemang som 

för styrelseordföranden, eftersom andelen kvinnliga verkställande direktörer endast utgör 3,65 

procent (2,4 procent för Mid Cap) (se Tabell C:2 i Appendix C). 
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Tabell 6 – Regressionsanalyser, effekter av olika stickprov. 

Beroende variabel ln(M/B) ln(M/B) ln(M/B) ln(M/B) ln(M/B) 

 

Förv. 

tecken    (3) Small Cap Mid Cap Large Cap Mid+Large 

Konstant  1,159** 5,331*** 5,342*** 1,049 2,066** 

  (2,085) (7,052) (4,988) (0,844) (2,498) 

Demografiska variabler     

ln(STYRELSESTORLEK) (-) 0,466*** 0,287 0,459** 0,275 0,423*** 

  (3,632) (1,539) (2,322) (1,083) (2,601) 

VD_ÅLDER (-) -0,019*** -0,022*** -0,000 0,005 -0,010 

  (-3,751) (-3,585) (-0,015) (0,519) (-1,378) 

ORDF_ÅLDER (-) 0,009** 0,008 -0,007 0,012*** 0,006 

  (2,362) (1,486) (-0,992) (2,644) (1,293) 

STYRELSE_ÅLDER ? 0,001 -0,005 0,012 -0,022 0,002 

  (0,150) (-0,453) (1,000) (-1,255) (0,160) 

VD_ANSTÄLLNING (+) 0,020*** 0,023*** -0,003 0,010 0,006 

  (4,425) (2,963) (-0,351) (1,524) (1,134) 

ORDF_ANSTÄLLNING (+) 0,009** 0,011** 0,016** 0,001 0,008 

  (2,283) (2,030) (2,095) (0,119) (1,461) 

VD_KÖN ? -0,147 -0,231 -1,004*** 0,209 -0,166 

  (-1,373) (-1,276) (-3,419) (1,582) (-1,251) 

ORDF_KÖN ? 0,099 -0,083 -0,333** -0,323 -0,145 

  (0,665) (-0,476) (-2,111) (-1,384) (1,270) 

STYRELSE_KÖN ? 0,452* 0,579* -0,615 0,352 -0,477 

  (1,767) (1,924) (-1,571) (1,012) (-1,465) 

ST_AV (-) -0,042*** -0,031** 0,003 -0,076*** -0,031** 

  (-3,838) (-2,008) (0,145) (-3,527) (-2,268) 

Kontrollvariabler      

ROAt (+) 0,673*** 0,761** 0,024 2,144*** 0,532* 

  (2,747) (2,480) (0,089) (3,684) (1,656) 

ROAt-1 (+) 0,052 -0,013 0,249 0,238 0,185 

  (0,195) (-0,036) (0,798) (0,599) (0,548) 

ROAt-2 (+) 0,346 0,278 0,901** 0,832*** 0,596** 

  (1,602) (0,982) (2,565) (3,727) (2,354) 

FÖRETAGSÅLDER (-) -0,001 -0,008*** -0,003 0,002 0,000 

  (-1,257) (-4,169) (-1,633) (1,349) (0,398) 

ln(TOT_KAPITAL) (-) -0,102*** -0,384*** -0,496*** -0,096** -0,154*** 

  (-4,045) (-7,900) (-8,207) (-2,180) (-4,770) 

INST_ÄGANDE ? 0,687*** 0,462** 1,335*** 0,886** 0,656*** 

  (3,689) (2,008) (4,077) (2,574) (2,809) 

Branscheffekter ? JA JA JA JA JA 

       

Just. R2  0,235 0,364 0,544 0,716 0,415 

       

F-värde  8,666*** 7,800*** 10,011*** 16,025*** 10,226*** 

       

n  599 286 167 146 313 
t-värden inom parentes. ***, **, och * motsvarar signifikans på 1%, 5% respektive 10%-nivån. I modellerna har individuella 

dummyvariabler använts för variabeln BRANSCH, vilket ger varje bransch ett eget intercept. I tabellen är de värden som avviker i 

signifikans från Modell 3 markerade med fet stil, samt där det justerade R2-värdet avviker mest från det i Modell 3, huvudmodellen 

från Tabell 4.  
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Tabell 7 – Regressionsanalyser, robusthetstester. 

Beroende variabel ln(M/B) ln(M/B) ln(M/B) ln(M/B) ln(M/B) 

    (3)    (4)    (5)    (6)    (7) 

Konstant 1,159** 0,871 0,940 0,607 2,273 

Demografiska variabler      

ln(STYRELSESTORLEK) 0,466*** 0,129 0,372** 0,395** 0,454*** 

VD_ÅLDER -0,019*** -0,002*** -0,023*** -0,021**  

ln(VD_ÅLDER)     -0,929*** 

ORDF_ÅLDER 0,009** 0,008** 0,005** 0,009**  

ln(ORDF_ÅLDER)     0,478** 

STYRELSE_ÅLDER 0,001 0,001 0,012 0,008  

ln(STYRELSE_ÅLDER)     0,081 

VD_ANSTÄLLNING 0,020*** 0,019*** 0,026*** 0,025** 0,020*** 

ORDF_ANSTÄLLNING 0,009** 0,008** 0,008* 0,010** 0,009** 

VD_KÖN -0,147 -0,179 -0,174 -0,138 -0,140 

ORDF_KÖN 0,099 0,107 0,261 0,017 0,108 

STYRELSE_KÖN 0,452* 0,474* 0,422 0,552** 0,457* 

ST_AV -0,042*** 0,036*** -0,045*** -0,034** -0,041*** 

MAX-MIN      

Kontrollvariabler      

ROAt 0,673*** 0,623*** 0,649**  0,679*** 

ROAt-1 0,052 0,000 0,124  0,052 

ROAt-2 0,346 0,282 0,271  0,348 

ROEt    0,010  

ROEt-1    0,006  

ROEt-2    0,035  

FÖRETAGSÅLDER -0,001 -0,003** -0,002 -0,002  

ln(FÖRETAGSÅLDER)     -0,049 

ln(TOT_KAPITAL) -0,102***  -0,085*** -0,076** -0,102*** 

ln(ANSTÄLLDA)      

ln(MARKET_CAP)      

INST_ÄGANDE (%) 0,687*** 0,363** 0,665*** 0,712** 0,675*** 

SVENSKA_INST      

Branscheffekter JA JA JA JA JA 

Just. R2 0,235 0,215 0,231 0,194 0,234 

F-värde 8,666*** 8,131*** 6,031*** 6,986*** 8,616*** 

n 599 600 485 599 599 

***, **, och * motsvarar signifikans på 1%, 5% respektive 10%-nivån. I modellerna har individuella dummyvariabler använts för 

variabeln BRANSCH, vilket ger varje bransch ett eget intercept. I tabellen är de värden som avviker i signifikans från Modell 3 

markerade med fet stil, samt där det justerade R2-värdet avviker mest från det i Modell 3, huvudmodellen i Tabell 4. t-värden ej 

tabulerade. 
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Tabell 7 (forts.) 

Beroende variabel ln(M/B) ln(M/B) ln(M/B) ln(M/B) ln(M/B) 

    (3)    (8)    (9)    (10)    (11) 

Konstant 1,159** 1,548*** 0,787 -0,205 3,007** 

Demografiska variabler      

ln(STYRELSESTORLEK) 0,466*** 0,479*** 0,540*** -0,645*** 0,300 

VD_ÅLDER -0,019*** -0,019*** -0,019*** -0,020*** -0,054*** 

ln(VD_ÅLDER)      

ORDF_ÅLDER 0,009** 0,009** 0,008** 0,005 0,010 

ln(ORDF_ÅLDER)      

STYRELSE_ÅLDER 0,001 -0,002 0,003 -0,003 0,010 

ln(STYRELSE_ÅLDER)      

VD_ANSTÄLLNING 0,020*** 0,015*** 0,020*** 0,010** 0,043*** 

ORDF_ANSTÄLLNING 0,009** 0,007* 0,008** 0,005 0,008 

VD_KÖN -0,147 -0,188* -0,146 -0,195* -0,505** 

ORDF_KÖN 0,099 0,062 0,116 0,074 0,240 

STYRELSE_KÖN 0,452* 0,339 0,493* 0,298 1,269* 

ST_AV -0,042*** -0,050***  -0,018* -0,077*** 

MAX-MIN   -0,011***   

Kontrollvariabler      

ROAt 0,673*** 0,656*** 0,678*** 0,350* 1,834*** 

ROAt-1 0,052 0,059 0,053 -0,204 -0,232 

ROAt-2 0,346 0,356 0,326 0,057 0,415 

ROEt      

ROEt-1      

ROEt-2      

FÖRETAGSÅLDER -0,001 -0,002** -0,001 -0,005*** -0,006*** 

ln(FÖRETAGSÅLDER)      

ln(TOT_KAPITAL) -0,102*** -0,065*** -0,102***   

ln(ANSTÄLLDA)     -0,049 

ln(MARKET_CAP)    0,245***  

INST_ÄGANDE (%) 0,687***  0,730*** -0,457*** 0,825* 

SVENSKA_INST  -0,109    

Branscheffekter JA JA JA JA JA 

Just. R2 0,235 0,223 0,225 0,360 0,193 

F-värde 8,666*** 8,092*** 8,247*** 15,057*** 6,969*** 

n 599 593 599 600 600 

***, **, och * motsvarar signifikans på 1%, 5% respektive 10%-nivån. I modellerna har individuella dummyvariabler använts för 

variabeln BRANSCH, vilket ger varje bransch ett eget intercept. I tabellen är de värden som avviker i signifikans från Modell 3 

markerade med fet stil, samt där det justerade R2-värdet avviker mest från det i Modell 3, huvudmodellen från Tabell 4. t-värden ej 

tabulerade. 
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4.5 Förslag till fortsatta studier 

Denna studie är en tvärsnittsstudie som inte tar någon hänsyn till tidsserieeffekter. En lämplig 

fortsättning på studien torde vara att utöka undersökningen till en panelstudie som beaktar flera 

år än de tre senaste. 

Vi har medvetet uteslutit kompensation och bonusprogram ur undersökningen, då dessa 

variabler dels faller utanför vårt intresseområde, och dels redan utsatts för omfattande 

forskning. Inte desto mindre kan dessa variabler i allra högsta grad påverka bolagens värde, 

varför våra resultat kan vara påverkade av effekter av uteslutna variabler (endogenitets-

problem). Det skulle därför vara relevant att studera om samma resultat uppnås i en 

undersökning där även dessa variabler inkluderas. 

5 SLUTSATSER 

I denna uppsats undersöks hur en rad demografiska faktorer i börsbolagens styrelse och ledning 

påverkar bolagets värde, mätt som market-to-book (M/B). Testerna har gett flera nya resultat. 

Dessa antyder att styrelsens storlek har en positiv effekt på bolagets värde, i strid mot vad 

Yermack (1996) kom fram till. Styrelseledamöternas ålder har ingen dokumenterad effekt, men 

åldersspridningen i styrelsen har en negativ effekt på M/B. Detta är i enlighet med Arlebäck 

(1997). 

När det gäller styrelseordföranden tyder resultaten på att marknaden värdesätter erfarenhet hos 

ordföranden, men att den för de mindre företagen bör komma inifrån. Storföretagens ägare 

värdesätter en bredare kunskap, då ålder, men inte anställningstid har betydelse. Dessa resultat 

kontrasterar mot Waelchli och Zellers (2013). 

Vi har även studerat verkställande direktörens roll och funnit att ålder har en negativ effekt på 

M/B, medan anställningstid har positiv effekt. Detta tyder på att en optimal VD är ung, men har 

lång erfarenhet i företaget. Resultaten var endast signifikanta för företagen inom Small Cap. 

Avslutningsvis har effekterna av kvinnor i företagsledning och styrelse studerats. För VD och 

styrelseordförande har vi inte funnit några tillförlitliga resultat för att kön skulle påverka 

bolagets värde. För styrelsen har vi emellertid funnit att M/B ökar med andelen kvinnor i 

styrelsen och detta gäller för mindre företag. Vi har också funnit att de större bolagen har en 

signifikant större andel kvinnor i styrelserna än de mindre bolagen. Detta tyder på att 

börsbolagen kan öka sitt värde genom att välja in flera kvinnor i styrelsen, men att effekten är 
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avtagande. Här har tidigare forskning visat motstridiga rön, och vi anser därför att vi bidragit 

till forskningen med våra resultat.  
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APPENDIX A 

Variablerna som ingått i vår undersökning har definierats på följande sätt: 

Förkortningar: DS=Datastream, ÅR=Årsredovisning 

  

M/B 

 

 

Marknadsvärdet för företaget (DS MVC) dividerat med det 

bokförda värdet av företagets egna kapital (DS WC03501) 

multiplicerat med 1000 

STYRELSESTORLEK 

 

Antal ordinarie ledamöter inklusive arbetstagarrepresen-

tanter under året (enligt ÅR) 

VD_ÅLDER 

 

 

Det aktuella året minus VD födelseår enligt ÅR. I de fall då 

ålder angivits i ÅR istället för födelseår har denna siffra 

använts 

ORDF_ÅLDER 

 

 

Det aktuella året minus ordförandens födelseår enligt ÅR. I 

de fall då ålder angivits i ÅR istället för födelseår har denna 

siffra använts 

STYRELSE_ÅLDER 

 

 

Varje styrelseledamots ålder räknades fram enligt samma 

metod som för VD och ordf. Därefter beräknades det 

aritmetiska medelvärdet av dessa 

VD_ANSTÄLLNING 

 

 

Det aktuella året minus det år då VD tillträdde sin post 

enligt ÅR. I de fall detta inte framgått av ÅR, har vi sökt 

denna information externt 

ORDF_ANSTÄLLNING 

 

 

Det aktuella året minus det år då ordföranden tillträdde sin 

post enligt ÅR. I de fall detta inte framgått av ÅR, har vi 

sökt denna information externt 

VD_KÖN 

 

Dummyvariabel som givits värde 1 om VD för det aktuella 

året varit en kvinna, och 0 om det varit en man, enligt ÅR 

ORDF_KÖN 

 

 

Dummyvariabel som givits värde 1 om ordföranden för det 

aktuella året varit en kvinna, och 0 om det varit en man, 

enligt ÅR 

STYRELSE_KÖN 

 

 

 

Antal kvinnliga ledamöter inklusive arbetstagarrepresen-

tanter under året (enligt ÅR) dividerat med det totala antalet 

ordinarie ledamöter inklusive arbetstagarrepresentanter 

under året (enligt ÅR) 

ROA(t) 

 

 

Avkastning på totalt kapital definierat som resultat före 

finansiella poster dividerat med totala tillgångar vid årets 

början (DS WC18191t/DS WC02999t-1) 

ROA(t-1) (DS WC18191t-1/DS WC02999t-2) 

ROA(t-2) (DS WC18191t-2/DS WC02999t-3) 
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FÖRETAGSÅLDER 

 

Aktuellt år minus det år då företaget registrerades enligt 

Retriever Business 

TOT_KAPITAL 

 

 

 

 

TOT_KAPITAL representerar den totala investeringen i 

bolaget. Det är summan av primärt kapital, preferensaktier, 

minoritetsintressen, långfristiga skulder, icke aktie-

relaterade reserver och uppskjuten skatt i obeskattade 

reserver (DS WC03998) 

INST_ÄGANDE 

 

 

(1 - FYSISKA PERSONER), där fysiska personer 

definieras som andelen av företagets utestående aktier som 

ägs av fysiska personer enligt databas över aktieägande 

ST_AV 

 

Standardavvikelsen för styrelseledamöternas ålder, 

framräknade på samma sätt som för STYRELSE_ÅLDER 

MARKET_CAP 

 

 

Företagets börsvärde definierat som aktiekusen vid årets 

slut multiplicerat med antalet utestående aktier (DS 

WC08001) 

ANSTÄLLDA Antal heltids- och deltidsanställda (DS WC07011) 

ROE(t) 

 

 

 

Avkastning på eget kapital definierat som resultat före 

finansiella poster dividerat det bokförda värdet av 

företagets egna kapital vid årets början (DS WC18191t/DS 

WC03501t-1) 

ROE(t-1) DS WC18191t-1/DS WC03501t-2 

ROE(t-2) DS WC18191t-2/DS WC03501t-3 

SVENSKA_INST 

 

Andelen av företagets utestående aktier som ägs av svenska 

institutioner enligt databas över aktieägande 

MAX-MIN 

 

Åldern för den äldsta ledamoten i styrelsen minus åldern för 

den yngsta ledamoten 

BRANSCH 

 

 

 

 

Företagen har delats in i bransch efter (”Nasdaq OMX 

Nordic - Aktier”, 2013) indelning i sektorer, där 1=Energy, 

2=Materials, 3=Industrials, 4=Consumer Goods, 

5=Consumer Services, 6=Health Care, 7=Financials, 

8=Technology, 9=Telecom och 10=Utilities 
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APPENDIX B 

Till uppsatsen har vi hämtat information från följande årsredovisningar: 

AarhusKarlshamn 2010, 2011, 2012 

Acando 2010, 2011, 2012 

ACAP Invest 2010, 2011, 2012 

Active Biotech 2010, 2011, 2012 

Addnode Group 2010, 2011, 2012 

Addtech 2010, 2011, 2012 

Aerocrine 2010, 2011, 2012 

Alfa Laval 2010, 2011, 2012 

Allenex 2010, 2011, 2012 

AllTele 2010, 2011, 2012 

Anoto Group 2010, 2011, 2012 

Aspiro 2010, 2011, 2012 

ASSA ABLOY 2010, 2011, 2012 

Atlas Copco 2010, 2011, 2012 

Atrium Ljungbeg 2010, 2011, 2012 

Avanza Bank 2010, 2011, 2012 

Axfood 2010, 2011, 2012 

Axis 2010, 2011, 2012 

B&B TOOLS 2010, 2011, 2012 

BE Group 2010, 2011, 2012 

Beijer Alma 2010, 2011, 2012 

G&L Beijer 2010, 2011, 2012 

Beijer Electronics 2010, 2011, 2012 

Bergs Timber 2010, 2011, 2012 

Betsson 2010, 2011, 2012 

Bilia 2010, 2011, 2012 

BillerudKorsnäs 2010, 2011, 2012 

BioGaia 2010, 2011, 2012 

BioInvent Intl. 2010, 2011, 2012 

Biotage 2010, 2011, 2012 

Björn Borg 2010, 2011, 2012 

Boliden 2010, 2011, 2012 

Bong 2010, 2011, 2012 

BTS Group 2010, 2011, 2012 

Bure Equity 2010, 2011, 2012 

Castellum 2010, 2011, 2012 

Catena 2010, 2011, 2012 

Cision 2010, 2011, 2012 

Clas Ohlson 2010, 2011, 2012 

Cloetta 2010, 2011, 2012 

Concordia Maritime 2010, 2011, 2012 

Connecta 2010, 2011, 2012 

Consilium 2010, 2011, 2012 

Corem Property 2010, 2011, 2012 

CTT Systems 2010, 2011, 2012 

Cybercom Group 2010, 2011, 2012 

DGC One 2010, 2011, 2012 

Diös Fastigheter 2010, 2011, 2012 

DORO 2010, 2011, 2012 

Duni 2010, 2011, 2012 

Duroc 2010, 2011, 2012 

East Capital 2010, 2011, 2012 

Elanders 2010, 2011, 2012 

Electra Gruppen 2010, 2011, 2012 

Electrolux 2010, 2011, 2012 

Elekta 2010, 2011, 2012 

Elos 2010, 2011, 2012 

Enea 2010, 2011, 2012 

Eniro 2010, 2011, 2012 

Ericsson 2010, 2011, 2012 

eWork Scandinavia 2010, 2011, 2012 

Fabege 2010, 2011, 2012 

Fagerhult 2010, 2011, 2012 

Fast Partner 2010, 2011, 2012 

Fast. Balder 2010, 2011, 2012 

Feelgood Svenska 2010, 2011, 2012 

Fenix Outdoor 2010, 2011, 2012 

Fingerprint Cards 2010, 2011, 2012 

FormPipe Software 2010, 2011, 2012 

Getinge 2010, 2011, 2012 

Geveko 2010, 2011, 2012 

Global Health P. 2010, 2011, 2012 

Gunnebo 2010, 2011, 2012 

Haldex 2010, 2011, 2012 

Havsfrun 2010, 2011, 2012 

HEBA B 2010, 2011, 2012 

Hemtex 2010, 2011, 2012 

Hennes & Mauritz 1980, 1985, 1990, 

1995, 2000, 2005, 

2010, 2011, 2012 

Hexagon 2010, 2011, 2012 

HEXPOL 2010, 2011, 2012 

HiQ International 2010, 2011, 2012 

HMS Networks 2010, 2011, 2012 

Holmen 2010, 2011, 2012 

Hufvudstaden 2010, 2011, 2012 

Husqvarna 2010, 2011, 2012 

I.A.R Systems Group 2010, 2011, 2012 

ICA Gruppen 2010, 2011, 2012 

Image Systems 2010, 2011, 2012 

IFS 2010, 2011, 2012 

Industrivärden 2010, 2011, 2012 

Indutrade 2010, 2011, 2012 

Intellecta 2010, 2011, 2012 

Intrum Justitia 2010, 2011, 2012 

Investor B 1975, 1980, 1985, 

1990, 1995, 2000, 

2005, 2010, 2011, 

2012 

ITAB Shop Connect 2010, 2011, 2012 

JM 2010, 2011, 2012 

KABE 2010, 2011, 2012 

KappAhl 2010, 2011, 2012 

Karo Bio 2010, 2011, 2012 

Kinnevik 2010, 2011, 2012 

Klövern 2010, 2011, 2012 
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KnowIT 2010, 2011, 2012 

Kungsleden 2010, 2011, 2012 

Lagercrantz Group 2010, 2011, 2012 

Lammhults Design 2010, 2011, 2012 

Latour 2010, 2011, 2012 

Lindab International 2010, 2011, 2012 

Loomis 2010, 2011, 2012 

Lundbergföretagen 2010, 2011, 2012 

Lundin Petroleum 2010, 2011, 2012 

Malmbergs Elektriska 2010, 2011, 2012 

Meda 2010, 2011, 2012 

Medivir 2010, 2011, 2012 

Mekonomen 2010, 2011, 2012 

Melker Schörling 2010, 2011, 2012 

Micronic MyData 2010, 2011, 2012 

Midsona 2010, 2011, 2012 

Midway 2010, 2011, 2012 

MTG 2010, 2011, 2012 

MQ Holding 2010, 2011, 2012 

MSC Konsult 2010, 2011, 2012 

MultiQ International 2010, 2011, 2012 

NCC 2010, 2011, 2012 

Nederman Holding 2010, 2011, 2012 

Net Entertainment 2010, 2011, 2012 

Net Insight 2010, 2011, 2012 

New Wave 2010, 2011, 2012 

NIBE Industrier 2010, 2011, 2012 

Nobia 2010, 2011, 2012 

Nolato 2010, 2011, 2012 

Nordea Bank 2010, 2011, 2012 

Nordic Mines 2010, 2011, 2012 

Nordic Service Partners 2010, 2011, 2012 

Nordnet 2010, 2011, 2012 

NOTE 2010, 2011, 2012 

Novestra 2010, 2011, 2012 

NOVOTEK 2010, 2011, 2012 

OEM International 2010, 2011, 2012 

Opcon 2010, 2011, 2012 

Orexo 2010, 2011, 2012 

Ortivus 2010, 2011, 2012 

PA Resources 2010, 2011, 2012 

PartnerTech 2010, 2011, 2012 

Peab 2010, 2011, 2012 

Phonera 2010, 2011, 2012 

Poolia B 2010, 2011, 2012 

Precise Biometrics 2010, 2011, 2012 

Prevas 2010, 2011, 2012 

Pricer 2010, 2011, 2012 

Proact IT Group 2010, 2011, 2012 

Probi 2010, 2011, 2012 

Proffice 2010, 2011, 2012 

Profilgruppen 2010, 2011, 2012 

Ratos 2010, 2011, 2012 

RaySearch Labs 2010, 2011, 2012 

ReadSoft 2010, 2011, 2012 

Rederi AB Transatlantic 2010, 2011, 2012 

Rejlers 2010, 2011, 2012 

Rezidor Hotel Group 2010, 2011, 2012 

RNB Retail and Brands 2010, 2011, 2012 

Rottneros 2010, 2011, 2012 

Rörvik Timber 2010, 2011, 2012 

SAAB 2010, 2011, 2012 

Sagax 2010, 2011, 2012 

Sandvik 2010, 2011, 2012 

SAS 2010, 2011, 2012 

SCA 2010, 2011, 2012 

SCANIA 2010, 2011, 2012 

SEB 2010, 2011, 2012 

SECTRA 2010, 2011, 2012 

Securitas 2010, 2011, 2012 

Semcon 2010, 2011, 2012 

Sensys Traffic 2010, 2011, 2012 

SinterCast 2010, 2011, 2012 

Skanska 2010, 2011, 2012 

SKF 2010, 2011, 2012 

SkiStar 2010, 2011, 2012 

Softronic 2010, 2011, 2012 

SSAB 2010, 2011, 2012 

StjärnaFyrkant 2010, 2011, 2012 

Studsvik 2010, 2011, 2012 

Sv. Handelsbanken 1975, 1980, 1985, 

1990, 1995, 2000, 

2005, 2010, 2011, 

2012 

SWECO 2010, 2011, 2012 

Swedbank 2010, 2011, 2012 

Svedbergs i Dalstorp 2010, 2011, 2012 

Swedish Match 2010, 2011, 2012 

Swedish Orphan Biovitrum 2010, 2011, 2012 

Swedol 2010, 2011, 2012 

Svolder 2010, 2011, 2012 

Systemair 2010, 2011, 2012 

Tele2 2010, 2011, 2012 

TeliaSonera 2010, 2011, 2012 

Traction 2010, 2011, 2012 

TradeDoubler 2010, 2011, 2012 

Trelleborg 2010, 2011, 2012 

Uniflex 2010, 2011, 2012 

Wallenstam 2010, 2011, 2012 

VBG GROUP 2010, 2011, 2012 

Venue Retail Group 2010, 2011, 2012 

Wihlborgs Fastigheter 2010, 2011, 2012 

Vitrolife 2010, 2011, 2012 

Volvo 1975, 1980, 1985, 

1990, 1995, 2000, 

2005, 2010, 2011, 

2012 

XANO Industri 2010, 2011, 2012 

ÅF 2010, 2011, 2012 

Öresund 2010, 2011, 2012
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APPENDIX C 

Tabell C:1 – Deskriptiv statistik för VD och ordförande ålder, uppdelat i börssegment. 

Panel A: VD ålder     

 Medelvärde Min. Median Max. Std.Av. 

Hela stickprovet 50,70 35 50 67 6,82 

Small Cap 49,74 35 49,5 65 6,81 

Mid Cap 51,07 36 50 67 7,23 

Large Cap 52,14 35 52 67 6,08 

      

Panel B: Ordförande ålder     

 Medelvärde Min. Median Max. Std.Av. 

Hela stickprovet 60,13 32 62 81 7,96 

Small Cap 58,85 38 60 77 7,76 

Mid Cap 61,29 42 63 81 7,88 

Large Cap 61,33 32 63,5 73 8,10 

 

Tabell C:2 – Könsfördelning för VD och styrelseordförande, uppdelat i börssegment. 

Panel A: VD kön     

Hela stickprovet Kön Män Kvinnor Summa  

 Antal 581 22 603  

 Procent 96,35 3,65 100  

      

Small Cap Antal 279 9 288  

 Procent 96,88 3,12 100  

      

Mid Cap Antal 163 4 167  

 Procent 97,60 2,40 100  

      

Large Cap Antal 139 9 148  

 Procent 93,92 6,08 100  

      

Panel B: Ordförande kön     

Hela stickprovet Kön Män Kvinnor Summa   

 Antal 579 24 603   

 Procent 96,02 3,98 100   

       

Small Cap Antal 272 16 288   

 Procent 94,44 5,56 100   

       

Mid Cap Antal 163 4 167   

 Procent 97,60 2,40 100   

       

Large Cap Antal 144 4 148   

 Procent 97,30 2,70 100   
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Figur C:1 - Ett historiskt perspektiv på styrelsens snittålder för fyra företag i olika branscher. 

Figuren visar styrelseledamöternas genomsnittliga ålder för Handelsbanken, Volvo, Investor och H&M under perioden 1975 

till 2010. Investor började inte redovisa dessa data förrän 1985, H&M och Handelsbanken började inte redovisa dessa data 

förrän 1990. 

 

 

 

Figur C:2 - Ett historiskt perspektiv på andelen kvinnor i styrelsen för fyra företag i olika branscher. 

Figuren visar andelen kvinnor (%) i styrelserna för Handelsbanken, Volvo, Investor och H&M under perioden 1975 till 2010. 

H&M började inte redovisa dessa data förrän 1980. 
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