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Sammandrag 

På senare tid har styrelsearbetet blivit mer komplext och tidskrävande. Detta till trots 

förekommer det att styrelseledamöter innehar flera parallella styrelseuppdrag. Enligt 

vissa kan parallella uppdrag medföra fördelar för bolaget i form av erfarenhets- och 

kunskapsutbyte.  Samtidigt menar andra att det istället leder till att ledamöterna tar på 

sig för många uppdrag för att kunna fullgöra sina åtaganden. Syftet med denna uppsats 

är att undersöka om det finns något samband mellan antalet parallella styrelseuppdrag 

i en bolagsstyrelse och bolagets värde för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Mot 

bakgrund av tidigare forskning formuleras hypotesen att antal parallella 

styrelseuppdrag påverkar företagets värde. För att genomföra undersökningen används 

en kvantitativ metod genom att studera bolag noterade på Stockholmsbörsen under 

perioden 2001-2013. Den huvudsakliga statistiska metoden består av en multipel 

regressionsanalys som görs på ett urval bestående av 2333 företagsår. Resultatet visar 

att det finns ett statistiskt signifikant negativt samband mellan antal parallella 

styrelseuppdrag och bolagets värde. Det går även att urskilja ett signifikant negativt 

samband mellan en högre andel styrelsemedlemmar som bedöms vara upptagna och 

värderingen av bolaget. Således accepteras hypotesen. 

 

Nyckelord: Parallella styrelseuppdrag, Tobins Q, agent-principalteori, 

rykteshypotesen, upptagenhetshypotesen, resursberoendemodellen, 

managementmodellen, klasshegemonimodellen, bolagsstyrning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns ingen simpel metod eller modell för att maximera ett bolags värde, utan det 

är i själva verket en mängd faktorer som förklarar varför vissa företag lyckas prestera 

bättre än andra. I samtliga företag finns det en styrelse som är avsedd att, genom 

strategiska beslut och ansvar över bolagets verkställande ledning, maximera företagets 

långsiktiga värde å aktieägarnas vägnar. Enligt en undersökning utförd av 

revisionsfirman PwC presterar företag med bra styrelsearbete och bolagsstyrning bättre. 

Detta görs genom ett effektivare utnyttjande av resurser och en tendens av att vara mer 

framgångsrika med nya satsningar (Blom & Severin, 2012:4). PwC kommer även fram 

till att styrelsearbetet har blivit mer komplext och krävande:  

”I riskarbetet upplevs det som svårt att skaffa sig tillräcklig förståelse för 

den ökade komplexiteten i affärsmiljön där fokus idag ligger på den 

globala ekonomin, det politiska klimatet, den finansiella sektorns 

påverkan, de nya marknadernas särarter samt det att det osannolika 

plötsligt blivit sannolikt.” (Blom & Severin, 2012:6).  

Som en följd av detta ansåg respondenterna att den viktigaste och svåraste frågan var 

svårigheter med att “bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och 

påverkan på befintliga uppdrag och engagemang”. Andra faktorer som ledamöter 

uppfattar som problematiska enligt undersökningen är att styrelsen är allt för passiv i 

bolagets riskarbete, att för lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och 

säkerställandet av bemanningen inom företagsledningen, att för lite tid i går till att 

utvärdera implementeringen av affärsstrategier samt att styrelsen avsätter för lite tid för 

att lära känna bolagets personal, verksamhet och kultur. (Blom & Severin, 2012:13) 

Gällande just svårigheterna med att bedöma den egna arbetsinsatsen var det 

samstämmighet mellan börslistorna. Att det framhölls som problematiskt har sannolikt 

att göra med att det är svårt att avgöra hur mycket tid ett visst uppdrag tar (Blom & 

Severin, 2012:14). På grund av detta måste ledamöterna noga planera sin tid och ha en 

“tidsbuffert” för att skapa förutsättningar för att prestera tillräckligt bra i sina enskilda 

styrelseuppdrag.   
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1.2 Problematisering 

Samtidigt som styrelsearbetet har blivit mer komplext och krävande förekommer det 

fortfarande att styrelseledamöterna har parallella styrelseuppdrag. Detta har givit 

upphov till en debatt angående antalet styrelseposter som en enskild individ bör inneha. 

Förespråkare för en begränsning menar att det finns en gräns för hur många 

styrelseuppdrag en person har tid för, för att samtidigt kunna vara insatt i bolagets 

verksamhet och därmed vara kapabel att fatta de strategiska beslut som behövs. Vissa 

är dock av en annan åsikt och menar på att det finns fördelar med att en styrelsemedlem 

har parallella styrelseuppdrag. Genom att sitta i fler styrelser kan kunskaps- och 

erfarenhetsöverföring ske mellan bolag. (Almgren & Jakobsson, 2013; Neurath, 2014; 

Andersson, 2009)  

Inom akademisk forskning har två hypoteser som ligger i linje med nämnda åsikter lyfts 

fram, nämligen ryktes- och upptagenhetshypotesen, där denna utländska forskning har 

funnit stöd för båda hypoteserna (se bl.a. Lee & Lee; 2014, Ferris et al., 2003; Andres 

et al., 2013). Rykteshypotesen framhäver fördelarna med parallella uppdrag och menar 

att det finns ett positivt samband mellan bolagens framgång och styrelsemedlemmarnas 

mängd uppdrag (Fama & Jensen 1983; Ferris et al., 2003). Upptagenhetshypotesen å 

andra sidan belyser problemet med att hinna med sina åtaganden om individen har för 

många uppdrag och menar att det kommer påverka företagets värde negativt (Andres et 

al. 2013; Fich & Shivdasani, 2006).  

Den eventuella problematiken med parallella styrelseuppdrag har på senare tid 

aktualiseras för större banker. I juli 2014 infördes ett EU-direktiv, det så kallade 

kreditinstitutsdirektivet, som förbjuder bankers styrelseledamöter att ingå i fler än fyra 

styrelser (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU art. 91.3.b). Regleringen 

mot bakgrund av direktivet är dock endast tillämpligt på banker och dessutom endast 

de som bedöms som systemviktiga (Lag om värdepappersmarknaden, SFS 2007:528, 8 

kap. 8 b §). Handelsbanken kritiserade de nya reglerna och valde att kringgå 

bestämmelserna. Genom att binda upp 4,4 miljarder kronor i oöverskådlig tid och 

därigenom öka sitt innehav i Industrivärden och SCA till över 10 % räknades bolagen 

som kvalificerade innehav och innebär att ledamöterna kan sitta på fler än fyra parallella 

uppdrag (Oscarsson, 2014; Lag om värdepappersmarknaden, SFS 2007:528, 8 kap. 8 b 

§). Direktivet blir således verkningslöst. Handelsbankens agerande gick inte förbi utan 
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att kritiseras. Bland andra uttalade sig Anders Oscarsson, ägarstyrningsansvarig på 

AMF, kritiskt och menade att “Handelsbanken borde fokusera sina investeringar och 

styrelsens tid på att utveckla bankverksamheten och skapa långsiktigt aktieägarvärde”. 

(Oscarsson, 2014) 

För övriga företag finns det ingen lagstiftning om hur många styrelseuppdrag en 

ledamot får inneha. Svensk kod för bolagsstyrning som utges av Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning ska dock tillämpas av svenska börsbolag. Koden innehåller inte någon 

bestämmelse om maximalt antal styrelseuppdrag, men föreskriver att en 

“Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om bolagets verksamhet, organisation, 

marknader m.m. som erfordras för uppdraget”(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2010:18).  Enligt detta förhållningssätt bör en ledamot inte ha för många uppdrag. 

Svensk kod för bolagsstyrning är emellertid inte bindande som lag, utan det ses endast 

som god sed på aktiemarknaden att tillämpa koden. Dessutom följer koden en “comply-

or-explain-princip” vilket innebär att bolag inte måste följa kodens bestämmelser, om 

ett avsteg kan motiveras.  

Trots att det i nuläget inte finns någon begränsning av styrelseuppdrag för andra företag 

än banker, är det en uppmärksammad och debatterad fråga. Intresseorganisationen 

Aktiespararna gjorde inför år 2013 detta till en av sina kärnfrågor och menar, genom 

VD Carl Rosén, att “många styrelseledamöter helt enkelt har för mycket att göra” (FAR, 

2013). Ossian Ekdahl, ägaransvarig på Första AP-fonden, menar vidare att det bör vara 

undantagsfall med individer med över 5-6 styrelseuppdrag på grund av tidsåtgången 

(Almgren & Jakobsson, 2013). Debatten flödar alltså utanför bankstyrelsens parallella 

styrelseposter. Finns det fog för dessa argument? Går det att urskilja att bolag vars 

styrelse i högre grad har parallella styrelseuppdrag presterar ett lägre värde för sina 

aktieägare?  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det går att urskilja något samband mellan antalet 

parallella styrelseuppdrag i en bolagsstyrelse och bolagets värde för bolag noterade på 

Stockholmsbörsen.   

1.4 Disposition 

Inledningsvis sker, i kapitel 2, en genomgång av studiens teoretiska referensram 

innehållande relevanta teorier, tidigare forskning och beskrivning av det svenska 

styrelseförhållandet. Detta följs av kapitel 3 där det redogörs för den i arbetet tillämpade 

metoden som syftar till att finna svar på forskningsfrågan. Därefter presenteras 

resultatet av den empiriska undersökningen i kapitel 4. Avslutningsvis analyseras och 

diskuteras resultatet av studien i kapitel 5.  
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2 Studiens referensram 

2.1 Bolagsstyrning 

2.1.1 Agent-principalteorin 

Agent-pricipalteorin skapar en förklaringsgrund till varför företag har en styrelse, vad 

den har för syfte och dessutom vilka problem som kan uppkomma då ledamöterna 

premierar eget intresse. Agent-principalproblemet uppstår i situationer där en part fattar 

beslut som påverkar den andra parten, eller då beslut fattas å den andres vägnar (Jensen 

& Meckling, 1976).  

I den separation som uppkommer mellan ägande och kontroll av företagen uppstår en 

intressekonflikt mellan aktieägarna och företagsledningen. Principalen (aktieägarna) 

har överlämnat förvaltningen av bolaget till agenten (ledningen). Eftersom teorin 

förutsätter att människor främst handlar i eget intresse behöver det finnas incitament 

för ledningen att agera på ett sätt som står i linje med aktieägarnas intresse.  I detta syfte 

är incitamentsprogram i form av aktieoptioner vanligt förekommande som instrument 

för att skapa målkongruens mellan parterna. En sådan form av belöning kan dock ge 

upphov till kortsiktig manipulation av siffrorna av ledningen, varför det inte visat sig 

vara en tillräcklig lösning. Som komplement till incitamentsprogrammet tillämpas 

därför inom agent-principalproblemet olika övervakningsåtgärder. Här spelar bolagets 

revisorer en viktig roll, men det gör även bolagets styrelse. Styrelsen, som är utsedd att 

representera aktieägarna, ansvarar för att övervaka bolagsledningen och se till att de 

handlar enligt aktieägarnas intresse och har dessutom ett fokus på långsiktighet i 

styrningen av bolaget. (Mallin, 2013:16-17) 

Agent-principalproblemet tar dock inte slut här utan sträcker sig även till styrelsens 

arbete. I styrelsens roll att hålla ett vakande öga över agenten fungerar även styrelsen 

som en agent för aktieägarna. Enligt teorin kommer därför även styrelsemedlemmarna 

se till sin egen vinning framför ägarnas intresse. Att en styrelseledamot innehar fler 

styrelseuppdrag än vad denne kan hantera och därmed inte avsätter tillräckligt med tid 

för bolaget i fråga tyder på att denne inte agerar i principalens intresse. Det är därför 

svårt för företag att fullkomligt undgå faktumet att företaget inte kommer att styras helt 

och hållet enligt aktieägarnas önskemål. Detta benämns, tillsammans med kostnaderna 
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för incitaments- och övervakningsprogram, för agentkostnader. Hamberg (2004:81) 

definierar agentkostnaden enligt följande:  

Agentkostnad = bolagsvärde om det drivs helt i aktieägarnas intresse – värde idag.  

Med hänsyn till formeln torde företag som anses ha högre agentkostnader vara lägre 

värderade än sina motparter, allt annat lika. Detta skulle ske genom att marknaden 

värderar bolaget lägre om det anses att styrelsen inte presterar väl. 

2.1.2 Bolagsstyrning och styrelsens roll 

Mot bakgrund av agent-principalproblemet har praktiska tankegångar och 

bestämmelser formats för hur bolag ska styras. Detta har kommit att benämnas 

corporate governance, eller bolagsstyrning på svenska. Genom en god styrning ska 

aktieägarnas intressen av maximal avkastning på investerat kapital tillgodoses och 

skapar därmed förtroende för att förvaltningen av bolaget sker på lämpligt sätt. (Mallin, 

2013:7) 

Styrelsen har ett viktigt ansvar för bolagets verksamhet och spelar en central roll utifrån 

ett bolagsstyrningsperspektiv. Enligt Meyer (2010:20) kan styrelsens uppdrag delas in 

i fyra områden: strategisk vägledning, informationsansvar, kontroll och styrning av 

ledningen. Beroende på styrelsens kompetens och sammansättning kan styrelsen bland 

annat bistå bolaget med ökad kompetens, ökad trovärdighet gentemot intressenter, ökad 

fokusering på strategifrågor, identifiering av outnyttjade möjligheter samt utgöra forum 

för diskussion (Meyer, 2010:13). Sammantaget kan en kompetent och aktiv styrelse 

leda till ett mer högpresterande företag med bättre ekonomi, lönsamhet och tillväxt 

förenat med mindre risker (Meyer, 2010:14). 

2.2 Uppkomst av parallella styrelseuppdrag 

Den andra problemaspekten i agent-principalteorin som togs upp ovan med hänsyn till 

bolagsstyrelsen behandlade ledamöternas förmåga att maximera egna värden framför 

principalens intresse. Här skulle en intressekonflikt kunna uppstå om styrelseledamoten 

tar på sig för många parallella uppdrag, men av framarbetade modeller kan det även 

vara i bolagets intresse att ledamoten deltar i andra styrelser. Anledningen till att 

ledamöter har uppdrag i flera styrelser samtidigt kan vara flera. Scott (1985) har utifrån 
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ett nätverksperspektiv utarbetat modeller för uppkomsten av parallella styrelseuppdrag. 

Nedan redogörs för tre av dessa modeller som vi finner vara av relevans för vår studie. 

Enligt den första modellen, resursberoendemodellen, skapar företag ett ömsesidigt 

beroende av varandra i syfte att minimera osäkerheten i sin miljö för att säkra värdefulla 

resurser (Scott, 1985:9). Kopplingen företagen emellan kan vara olika starka där t.ex. 

företagskarteller är starkare och sammanlänkning genom gemensamma 

styrelseledamöter är en av de svagare formerna. På grund av sådana gemensamma 

ledamöter skapas personliga förbindelser mellan bolagen, vilka kan underlätta bolagens 

resursflöden. (Poensgen, 1983:55) Företaget kan sålunda knyta till sig resurser som är 

viktiga för dess verksamhet. Exempelvis kan bolaget skapa en länk mellan sig själv och 

en bank och därigenom försäkra sig om att säkra kapital. Enligt Kiel och Nicholson 

(2003) tenderar företag som har en bra relation till utomstående resurser att prestera 

bättre.  

Den andra modellen, Managementmodellen, utgår från att företaget i sin helhet styrs av 

bolagsledningen och att styrelsen i stort sett inte har något inflytande över företagets 

skötsel (Scott, 1985:10). Istället fungerar styrelsemedlemmarna enbart som ett uttryck 

för prestige för företagen där en framgångsrik och framstående ledamot i styrelsen ger 

företaget en respektabel fasad. I samband med detta är antal styrelseuppdrag en faktor 

som kan spegla styrelseledamöters status i affärsvärlden. Dessutom fungerar, enligt 

modellen, styrelsemedlemmarna som en informationskanal för politisk och 

affärsmässig information. (Scott, 1985:10-11) Detta går emot principal-agentteorin då 

styrelsen, enligt managementmodellen, inte har befogenheter att fungera som agenter.  

Den sista modellen, klasshegemonimodellen, menar att styrelser består av medlemmar 

från en överklass där individerna har liknande utbildning, värderingar, intressen och 

lever med likartade privilegier. Styrelsemötena är en av flera samlingsplatser för denna 

elit av företagsledare (Scott, 1985:11-12). Gruppens homogena bakgrund uppmuntrar 

informalitet och enkel interaktion mellan medlemmarna, vilket stöds av olika studier 

(se bl. a. McPherson et al., 2001 och Munshi, 2003). På grund av sociala faktorer är 

denna grupp av människor begränsad till antalet, vilket leder till att gemensamma 

styrelsemedlemmar lätt uppkommer. Modellen får dock till följd att enbart en liten 

grupps gemensamma intressen företräds av styrelsen.  
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2.3 Konsekvenser av parallella styrelseuppdrag 

Genom tidigare forskning kring parallella styrelseuppdrag framkommer två mer eller 

mindre motsatta ståndpunkter i frågan – att parallella uppdrag är av godo för bolaget 

samt att det istället har en negativ påverkan på företaget. Dessa två ståndpunkter 

konkretiseras i rykteshypotesen respektive upptagenhetshypotesen. 

2.3.1 Rykteshypotesen 

Enligt rykteshypotesen finns det en arbetsmarknad för styrelsemedlemmar där det 

förekommer en positiv korrelation mellan ett bolags prestation och 

styrelsemedlemmars antal efterföljande uppdrag (Fama & Jensen, 1983). Därmed har 

styrelsen incitament att upparbeta ett rykte om att vara kompetenta övervakare. Av detta 

följer även att en styrelse med många externa styrelsemedlemmar kan påverka bolaget 

positivt då dessa sannolikt har mycket erfarenhet och kan fatta bra beslut. 

I linje med detta finns det ett flertal tidigare studier som visar på ett samband mellan 

antalet styrelseuppdrag och prestationen för det bolaget som personen i fråga tidigare 

har haft styrelseuppdrag inom. Ferris et al. (2003) kommer fram till att det finns ett 

samband mellan hur väl ett bolag presterar och hur många styrelseuppdrag bolagets 

ledamöter senare har. Rykte är således en faktor som har betydelse för ledamöterna på 

marknaden för styrelseposter. Enligt studien finns det inte något som tyder på att 

styrelsen skulle kunna ha för många uppdrag. 

En annan studie har bland annat visat att styrelser i ett bolag som har varit tvungna att 

sänka sin utdelning får färre efterföljande styrelseuppdrag (Kaplan & Reishus 1990). 

En av anledningarna till att ledamöterna i det underpresterande bolaget hade färre 

externa uppdrag kan, enligt forskarna, vara att de ansåg att de behövde lägga mer tid på 

det underpresterande bolaget. Vidare, i enighet med rykteshypotesen, visar forskning 

att styrelsemedlemmar i bolag som har blivit insolventa inte får lika många 

efterföljande styrelseuppdrag (Gilson, 1990). Dessutom finner Ahn et al. (2010) att det 

vid företagsförvärv finns ett positivt samband mellan flertalet parallella uppdrag och 

förvärvarens avkastning i samband med förvärvets offentliggörande. 
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Vid en begränsning av antal styrelseposter en person får inneha skulle, i 

rykteshypotesens perspektiv, erfarenheter och kompetens gå förlorad eftersom de 

framgångsrika ledamöterna inte kan sprida sin kunskap runt i fler styrelser. 

2.3.2 Upptagenhetshypotesen 

Den andra grundläggande hypotesen, som står i kontrast till rykteshypotesen, är 

upptagenhetshypotesen vilken menar att styrelsemedlemmar inte har oändligt med tid. 

I en studie finner Adams och Ferreira (2008) att styrelseledamöter med fler 

styrelseuppdrag har en större tendens att missa styrelsemöten, vilket visar att det 

uppkommer tidsbrist då styrelseledamöterna ingår i fler styrelser. Ju fler uppdrag en 

ledamot har, desto större risk är det att denne brister i sin övervakning och inte längre 

kan fullgöra sina uppdrag på lämpligt sätt. Ledamoten blir helt enkelt för upptagen. 

Korrelationen mellan företagets prestation och antal parallella styrelseuppdrag är 

således, enligt upptagenhetshypotesen, negativ.  

Styrelser som uppvisar en sviktande struktur i bolagsstyrningen, där andelen upptagna 

ledamöter är en faktor, medför att VD:n får överdriven ersättning (Core et al., 1999). 

Även Andres et al. (2013) finner att ledningen överkompenseras i bolag med en 

upptagen styrelse, vilket de tolkar som att upptagna ledamöter övervakar verksamheten 

på ett sämre sätt. Detta leder i sin tur till sämre prestation för bolaget.  

I överensstämmelse med detta har studier kommit fram till att då upptagna styrelsers 

övervakande funktion uppvisar brister har bolaget en lägre värdering. Fich och 

Shivdasani (2006) definierar en ”upptagen styrelse” som en styrelse där majoriteten 

innehar tre eller flera parallella uppdrag. Denna definition har sin bakgrund i Council 

of Institutional Investors, vilka anser att personer med heltidsjobb inte bör ha fler än 

två styrelseuppdrag, om inte särskilda omständigheter föreligger (Council of 

Institutional Investors, 2002:5). Fich och Shivdasani (2006) kommer i sin undersökning 

fram till att bolag med upptagna styrelser har ett lägre market-to-book-ratio. Vidare 

kommer de fram till att upptagna styrelser är mindre benägna att byta ut en VD på grund 

av dennes underpresterande. Detta tyder på att dessa styrelser är mindre aktiva i sin 

kontroll och övervakning av bolagets VD.  Ett annat bevis som Fich och Shivdasani 

(2006) tar fram som talar för att upptagna styrelser påverkar värderingen är att 

offentliggörandet av information om att ledamöter avgår leder till signifikant högre 
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abnormal avkastning om ledamoten i fråga är upptagen. Slutligen finner de även att i 

samband med att ledamöter erhåller ett styrelseuppdrag som gör att de är att hänföra till 

kategorin upptagen, sjunker börsvärdet för de bolag som ledamoten redan hade uppdrag 

inom.  

En annan, nyligen publicerad undersökning, gjord av Lee & Lee (2014), som 

undersöker tillväxtmarknader kommer fram till att styrelser med en hög grad av 

ledamöter med flertalet parallella uppdrag erhåller en lägre värdering.  Enligt Lee och 

Lee (2014) gäller inte resultatet för alla bolag utan det är beroende av bolagets 

egenskaper. För bolag med större behov av rådgivning och extern finansiering är antal 

parallella uppdrag positivt korrelerat med bolagets prestation. Dessutom visar sig 

fördelar med parallella uppdrag tydligare i industrialiserade länder, marknader med 

starkare aktieägarskydd samt tradition av spritt ägande. Även Andres et al (2013) finner 

resultat i överensstämmelse med upptagenhetshypotesen. De undersöker tyska företag 

och kommer fram till ett negativt samband mellan parallella uppdrag och bolagets 

prestation. Både Lee och Lee (2014) och Andres et al. (2013) använder Council of 

Institutional Investors (2002:5) gräns på tre eller fler uppdrag som definition av 

upptagenhet.  

Stöd för upptagenhetshypotesen kan även finnas i en undersökning från Korn/Ferry 

International (2008) av ledamöter i stora amerikanska företag. Undersökningen visar 

att många ledamöter anser att allt för många uppdrag medför en överdriven börda på 

ledamöterna. 40 % av ledamöterna från USA angav att de hade interna riktlinjer om 

antal externa styrelseuppdrag de tilläts ha.  

2.4 Styrelsen i Sverige 

Likdanande studier som har behandlat ryktes- och upptagenhetshypoteserna saknas i 

mångt och mycket för svenska företag. Samtidigt kan styrelsemodellen skilja sig mellan 

olika länder både på grund av ägarstruktur och kulturella skillnader, men även kutym 

och bestämmelser. I Storbritannien och Japan är det exempelvis vanligt förekommande 

att ledningen är väl representerat i bolagsstyrelsen (Gillette et al., 2008).  I Sverige å 

andra sidan får endast en individ från ledningsgruppen ingå i styrelsen och en majoritet 

av ledamöterna måste vara oberoende till bolaget och bolagsledningen (Kollegiet för 
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svensk bolagsstyrning, 2010:16). Det är därför av intresse för studiens syfte att ge en 

beskrivning av den svenska styrningsmodellen.   

Inom svenska bolagsstyrelser ställer lagen vissa krav på styrelsens struktur men till stor 

del är det upp till aktieägarna att närmare besluta om styrelsen och dess struktur. 

Eftersom ett företags organisation och verksamhet skiljer sig åt har det bedömts 

problematiskt att i detalj reglera styrelsens uppgifter. Däremot stadgar aktiebolagslagen 

(SFS 2005:551, ABL) i 8 kap. 4 § att styrelsen svarar för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska även fortlöpande bedöma 

bolagets ekonomiska situation och se till att organisationen är utformad så att bolagets 

ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett sätt som överensstämmer med principalens 

intresse. Inom styrelsens kompetens faller vidare bland annat att fastställa 

verksamhetsföremål och strategi, att utvärdera VD:n samt att tillse att det finns effektiva 

system för uppföljning och kontroll av verksamheten (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2010:16). Styrelsen har således ett flertal uppgifter men det finns 

möjlighet för styrelsen att delegera uppgifter till enskilda ledamöter eller andra. Vid 

delegation ligger det yttersta ansvaret fortfarande hos styrelsen och det krävs att 

styrelsen behandlar delegationen med omsorg och kontinuerligt övervakar att 

delegationen kan fortlöpa.  

Enligt lag måste en styrelse i ett publikt aktiebolag ha minst tre ledamöter, men ägarna 

kan besluta närmare om minimum- och maximumantal ledamöter i bolagsordningen 

(ABL 8 kap. 1 & 46 §§). Det är även ägarna som på bolagsstämman beslutar vilka som 

ska ingå i styrelsen (ABL 8 kap. 8 §). Hur styrelsens specifika sammansättning och 

ledamöternas personliga kvalifikationer ska se ut är i många avseenden upp till bolagets 

aktieägare att själva avgöra. Svensk kod för bolagsstyrning anger dock att styrelsen med 

hänsyn till bolagets förhållanden ska ha en ändamålsenlig sammansättning som är 

präglad av mångsidighet och bredd gällande ledamöternas bakgrund, erfarenhet och 

kompetens. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010:16) 

Något som lagen kräver är att det finns en ordförande inom en styrelse, vilken har ett 

särskilt ansvar för att styrelsens arbete är välorganiserat och har den utslagsgivande 

rösten vid lika antal röster i samband med styrelsens beslutsfattande (ABL 8 kap. 17 §). 

Ordföranden ska bland annat tillse att nya ledamöter får relevant utbildning, leda och 

organisera styrelsens arbete, agera kommunikationslänk mellan ägarna och styrelsen 



16 

 

samt följa upp att styrelsens beslut verkställs (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2010:19). Ordförandeposten är i många fall att betrakta som ett heltidsjobb, även i 

relativt små bolag (Ollevik, 2007), eller som Arlebäck (2000:10) uttrycker det: 

”ordförandens insatser avgör styrelsearbetets och därmed indirekt hela organisationens 

effektivitet”. 

Med tanke på den begränsade forskningen som har gjorts på svenska bolagsstyrelsers 

parallella uppdrag är det intressant hur resultatet av denna studie ställer sig i förhållande 

till tidigare forskning och de två framstående hypoteser som har skapats kring ämnet. 

Mot bakgrund till att den tidigare forskningen och hypoteserna säger emot varandra 

angående huruvida bolag gynnas eller missgynnas då dess styrelseledamöter har fler 

parallella uppdrag behandlas frågan som en öppen empirisk fråga. De flesta verkar dock 

ense om att antalet parallella styrelseuppdrag har en inverkan på företagets 

värdeskapande. 

Mot ovan bakgrund formulerar vi följande hypotes till grund för den empiriska 

undersökningen: 

Hypotes: Antalet styrelseuppdrag påverkar företagets värde.   
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3 Metod 

3.1 Övergripande metod 

Som metod för att undersöka uppsatsens syfte har en rent kvantitativ metod valts. 

Eftersom vår undersökning utgår från tidigare forskning är studien av deduktiv 

karaktär. En av de vanligaste statistiska metoderna för att undersöka samband är 

regressionsanalys. För det fall, likt vår undersökning, det är fler än en förklarande 

variabel används en multipel regressionsanalys till skillnad från en enkel 

regressionsanalys (Körner & Wahlgren, 2006:386). På så sätt kan en större del av 

variationen i den beroende variabeln förklaras. Vidare använder vi oss av en linjär 

regressionsmodell då vi anser att det saknas tillräckliga skäl för att använda en mer 

komplicerad icke-linjär regressionsmodell och den linjära modellen bör ge en 

tillräckligt god approximation (se Andersson et al. 2007:137). 

Modellen består av en beroende variabel som förklaras av flera oberoende variabler. 

De oberoende variablerna består dels av en eller flera testvariabler, vilka mäter det som 

avses att testas vid undersökningen, dels kontrollvariabler. Den beroende variabeln 

förklaras enligt: 

𝑦 =  𝛼 +  𝛽1𝑥1 +  β2𝑥2 … β𝑖𝑥𝑖 +  ε 

I vårt fall förklaras bolagets värde av testvariabler som mäter styrelsens upptagenhet 

samt kontrollvariabler som är hänförliga till styrelsen och finansiella mått. Dessutom 

kontrolleras för år och branscher genom dummyvariabler. Regressionsanalysen utgör 

kärnan av den empiriska undersökningen men den kommer även att kompletteras med 

beskrivande statistik.  

3.2 Operationalisering 

3.2.1 Värdeskapande 

Som beroende variabel används företagets värde vilket beror på ett stort antal faktorer, 

däribland ekonomiska faktorer och faktorer hänförliga till styrelsen. I det följande 

kommer Tobins Q användas som mått för bolagets värde. Detta görs under förutsättning 

att marknaden i sin värdering av företaget tar hänsyn till de eventuella agentkostnader 
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som kan uppstå för bolaget om styrelseledamöterna är upptagna. I den kvantitativa 

undersökningen kommer vi försöka urskilja ett samband mellan storleken på Tobins Q 

samt mängden av parallella styrelseuppdrag vid en given tidpunkt.  

Tobins Q är ett kraftfullt och vanligt använt mått på ett företags värdering då det ger en 

uppskattning av värdet av företagets immateriella tillgångar, där värdet antas spegla 

bolagets prestation (Perfect & Wiles, 1994:314-315). Vidare är Tobins Q ett 

fördelaktigt mått att använda för att skönja kvantitativa effekter av en bolagsstyrelses 

arbete och har använts i tidigare studier av styrelsemedlemmars parallella uppdrag (se 

bl.a. Lee & Lee, 2014 och Andres et al., 2013). Att vi använder samma mått är 

fördelaktigt då det underlättar jämförelser mellan tidigare forskning och vår 

undersökning. Måttet är kvoten mellan marknadsvärdet av tillgångar och tillgångarnas 

återanskaffningsvärde (Frykman & Tolleryd, 2003:60; Tobin, 1969).  

Tobins Q beräknas på följande sätt: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄 =  
𝑀𝑉𝐸 +  𝐷𝐸𝐵𝑇

𝑇𝐴
 

där MVE är marknadsvärdet på aktierna, alltså antal utestående aktier multiplicerat med 

aktiekurs, DEBT är nettot av företagets kortfristiga skulder och omsättningstillgångar 

plus företagets långfristiga skulder, och TA är det bokförda värdet av bolagets totala 

tillgångar.  

3.2.2 Styrelsens upptagenhet 

Då parallella styrelseuppdrag och styrelsens grad av upptagenhet är det som undersöks 

i denna studie är det centralt att ledamöternas upptagenhet mäts på ett tillförlitligt och 

för ändamålet lämpligt sätt. För att undersöka styrelsens upptagenhet används tre olika 

testvariabler baserat på mängden parallella styrelseuppdrag som styrelsemedlemmana 

i respektive bolag innehar. Detta val är i linje med tidigare studier kring styrelsers 

upptagenhet (se bl.a. Lee & Lee, 2014 och Andres et al., 2013). Med antal uppdrag 

avses både styrelseposter i bolag noterade på Stockholmsbörsen och i utländska 

börsnoterade bolag. Den första testvariabeln är genomsnittligt antal parallella 

styrelseuppdrag (AntalUppdrag), vilket beräknas genom att dividera styrelsens totala 

antal parallella uppdrag med antal styrelsemedlemmar. Den andra variabeln är andel 

upptagna styrelsemedlemmar i en styrelse (AndelUpptagna). Slutligen används en 
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dummyvariabel 1  avseende styrelsens upptagenhet (DummyUpptagna), där styrelser 

bestående av minst 50 % upptagna ledamöter ges värdet 1 och styrelser med mindre än 

50 % upptagna ledamöter ges värdet 0. 

Angående vad som utgör en upptagen ledamot finns det ingen allmänt accepterad 

definition. Styrelseakademien anser dock att det är möjligt för en person att på ett 

fullgott sätt ha upp till fem styrelseuppdrag i börsnoterade bolag (Styrelseakademien, 

2009). I det följande tillämpas detta och därmed definieras en upptagen ledamot som 

någon som innehar sex eller fler parallella uppdrag. Vid en jämförelse med tidigare 

forskning, som i stor utsträckning har utgått från Council of Institutional Investors 

(2005:5) rekommendation och definierat en upptagen ledamot som någon med minst 

tre uppdrag, har vi en högre gräns för vad som utgör upptagenhet. Att frångå tidigare 

tillämpad definition försvårar jämförelser mellan tidigare forskning och denna studie, 

men motiveras av att styrelseförhållanden skiljer sig åt mellan länder.  Council of 

Institutional Investors (2005:5) rekommendation är anpassad för amerikanska 

förhållanden medan Styrelseakademiens gäller för svenska förhållanden. Dessutom är 

Styrelseakademien en rikstäckande ideell förening som anses ha god insikt i 

arbetsbördan och tidskraven som ställs på styrelseledamöter i Sverige.  

3.2.2.1 Viktning av styrelseuppdrag 

Enligt Lars-Erik Forsgårdh, ordförande för Styrelseakademien i Sverige, krävs det att 

en ledamot lägger ner 120-200 timmar per år om arbetet ska ske på ett seriöst och 

ansvarsfullt sätt. Vidare menar han att det inte är ovanligt att det krävs tre till fyra 

gånger större tidsinsats för en styrelseordförande än vad som krävs för en ordinarie 

ledamot (Styrelseakademien, 2009). Detta ger oss en möjlighet att vikta de olika 

posternas tidsåtgång mot varandra i undersökningen där en ordförandepost viktas 3,5 

gånger högre än en ordinarie styrelsepost. Genom denna viktning fångas skillnader i 

tidsåtgång mellan olika typer av uppdrag upp. Det förutsätts vidare att samtliga 

                                                 

1 Huruvida styrelsen är upptagen eller inte är en kvalitativ variabel. För att göra en regressionsanalys 

krävs dock kvantitativa variabler men under förutsättning att de kvalitativa variablerna är dikotoma kan 

dessa istället anta numerisk form. Variabeln är då en så kallad dummyvariabel. (Körner & Wahlgren, 

2006) 
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ledamöter vid sidan av sina styrelseuppdrag har en annan fulltidssysselsättning och att 

ett extra uppdrag belastar varje ledamots tidsbuffert lika mycket.  

3.2.3 Kontrollvariabler 

Testvariablerna hänför sig alla till styrelsens parallella uppdrag och graden av 

upptagenhet för styrelsen i sin helhet. Det finns många flera variabler som påverkar ett 

bolags värde, vilket inte beaktas inom ramen för testvariablerna. För att få en mer 

korrekt bild och ökad validitet, genom att se vilken effekt andra variabler har för 

företagsvärderingen, utökas regressionsmodellen till att innefatta kontrollvariabler, 

vilka redogörs för nedan.  

3.2.3.1 Kapitalstruktur (SkGrad) 

Enligt Miller och Modiglianis (1963) andra proposition leder en ökad skuldsättning i 

ett företag till ett högre totalt värde på företaget. Detta beror på möjligheten att dra av 

räntekostnader på skatten. Värdet som uppstår i minskad framtida betalning av skatt 

benämns skattesköld. Vidare menar Jensen (1986) att högre skuldsättning leder till 

minskade agentkostnader eftersom en högre skuldsättning ökar motivationen för 

företagsledningen. Eftersom skuldsättningsgraden således torde påverka företagsvärdet 

är det relevant att ta med det som en kontrollvariabel för värdet på Tobins Q.  

3.2.3.2 Lönsamhet (ROA) 

För att kontrollera för sambandet mellan företagets lönsamhet och Tobins Q används 

måttet räntabilitet på totala tillgångar (ROA). En högre vinst leder generellt sett till en 

högre aktiekurs, varför ROA blir en relevant kontrollvariabel. Likt Andres et al. (2013) 

beräknas ROA genom rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar på materiella 

och immateriella tillgångar (EBITDA), dividerat med totala bokförda tillgångar.  

3.2.3.3 Styrelsens storlek (StyrStrl) 

Enligt Yermack (1996) är mindre styrelser mer effektiva i sitt arbete vad gäller 

övervakning och beslutsfattande, varför det därför finns ett negativt samband mellan 

styrelsens storlek och Tobins Q. Följaktligen kontrollerar vår modell för styrelsens 

storlek i förhållande till bolagets värdering. Styrelsens storlek har även använts som 

kontrollvariabel av tidigare forskning (se bl.a. Fich & Shivdasani, 2006 och Lee & Lee, 

2014). 
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3.2.3.4 Företagets storlek (MV) 

För att kontrollera för företagets storleks inverkan på Tobins Q används 

marknadsvärdet av företaget som kontrollvariabel som beräknas genom att addera 

marknadsvärdet av eget kapital (börsvärdet) med bolagets bokförda räntebärande 

skulder. Detta görs eftersom bolagets storlek kan ha stor betydelse för dess Tobins Q-

värde. Den befintliga datan gällande marknadsvärdet logaritmeras i syfte att göra 

urvalet mer normalfördelat.  

3.2.3.5 Fasta effekter (DummyÅr och DummyBransch) 

I datamaterial där variablerna vid en första anblick kan verka oberoende kan det finnas 

fasta effekter som verkar, vilket leder till att det finns ett beroende mellan variabler. 

Exempelvis är det troligt att ett bolag som har ett högt Tobins Q även kommer ha det 

efterföljande år. I det följande försöker sådana fasta effekter undanröjas genom att 

inkludera dummyvariabler för år samt bransch. Således skapas dummyvariabler för 

åren 2001-2013 samt för de tre branscherna tillverkning, handel och tjänster. Dessa 

tabuleras inte i resultatet. 

3.3 Regressionsmodell 

Regressionsmodellen som presenteras nedan är den generella modellen där samtliga 

våra oberoende variabler förklarar Tobins Q. Variablerna DummyÅr och 

DummyBransch består i själva verket av ett flertal dummyvariabler men skrivs i den 

generella modellen för enkelhetens skull ut som en variabel. I den följande studien har 

varianter av den generella modellen använts där vissa variabler, enskilt eller 

tillsammans med andra, förklarar den beroende variabeln. Slutligen har en 

redisualanalys på residualerna för Tobins Q utförts för att säkerställa att 

regressionsmodellens slumpvariabel är normalfördelad, att det är en konstant varians 

för slumpvariabeln för alla oberoende variabler samt att slumpvariablerna är oberoende 

av varandra.  

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄 (𝑙𝑜𝑔)𝑡 =  𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑈𝑝𝑝𝑑𝑟𝑎𝑔 (𝑙𝑜𝑔) + 𝛽2 ∗ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑈𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑛𝑎 + 𝛽3 ∗

𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑈𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑛𝑎 + 𝛽4 ∗ 𝑆𝑘𝐺𝑟𝑎𝑑 + 𝛽5 ∗ 𝑅𝑂𝐴+ 𝛽6 ∗ 𝑆𝑡𝑦𝑟𝑆𝑡𝑟𝑙 +  𝛽7 ∗

𝑀𝑉 (𝑙𝑜𝑔) +  𝛽8 ∗ 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦Å𝑟 + 𝛽9 ∗ 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝐵𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ + ε  
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3.4 Datainsamling 

3.4.1 Urval 

Urvalet för datainsamlingen består av data från tidsperioden 2001-2013 som vi har 

erhållit från vår handledare Mattias Hamberg. Denna specifika tidsperiod beror på att 

det är under dessa år data finns tillgänglig och denna period väljs i sin helhet för att 

maximera omfattningen av antalet observationer vilket ger ett gediget datamaterial. 

Desto större urvalet är desto större chans är det att alla, för den aktuella undersökningen, 

relevanta aspekter omfattas av materialet samt att det underlättar att dra mer generella 

slutsatser utifrån datamaterialet (Denscombe, 2010:41). På grund av finans- och 

fastighetsbolags annorlunda finansiella struktur med relativt sett mycket tillgångar och 

skulder har dessa dock valts bort från urvalet. Övriga bortfall beror på avsaknad av 

redovisningsdata.  

Tabell 2: Urvalet med bortfall för den empiriska undersökningen vilket resulterade i totalt 2333 

observationer.  

För att genomföra statistiska undersökningar krävs i regel att variablerna är 

normalfördelade, vilket finansiell data sällan är (Hamberg, 2013:9). För att undersöka 

graden av normalfördelning kan datans skevhet och kurtosis kontrolleras. Med skevhet 

avses att datamaterialet är snedfördelat i anhopningar till höger eller vänster följt av en 

svans i den motsatta änden (Saunders et al., 2009:436). Enligt Hamberg (2013:10) är 

materialet normalfördelat om skevheten är mellan -0,5 och 0,5. Kurtosis å andra sidan 

mäter hur platt eller hög normalfördelningskurvan är, och detta mått bör vara mellan -

1 och 1 (Hamberg, 2013:10).  

För att göra variablerna mer normalfördelade kan bland annat data logaritmeras eller 

genom ”trimming” och ”winzoring” nå en mer normalfördelad struktur. Trimming 

innebär att extremvärden exkluderas från datamaterialet medan winzoring innebär att 

extremvärden inte exkluderas utan istället ersätts med mindre extrema värden 

(Hamberg, 2013:11). I vår databearbetning har vi inledningsvis utfört trimming i 

absoluta tal på bland annat Tobins Q genom att ta bort observationer där Tobins Q 
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överstiger 10 och därefter även logaritmerat variabeln (se Hamberg, 2013:12). Att 

exkludera observationer bör inte göras kategoriskt utan goda skäl. I vårt fall befinner 

sig de värden av Tobins Q som överstiger 10 ca 7 kvartilavstånd bort från den tredje 

kvartilen, varför det riskerar att kraftigt snedvrida resultatet av den empiriska 

undersökningen om dessa extremvärden togs med i beräkningen. Dessa bolag som 

uppvisar så höga värden av Tobins Q kan dessutom anses vara högriskbolag av mindre 

storlek och utgör endast ca 1 % av det totala datamaterialet. Av samma anledning har 

trimming av ROA i absolut tal gjorts genom att exkludera observationer med ROA 

överstigande 50 % samt understigande -50 %. Därutöver har variablerna AntalUppdrag 

och MV logaritmeras för att få dem mer normalfördelade.  

3.4.2 Sekundär- och primärdata 

Den data som utgör underlaget för denna studie är sekundärdata, vilket är data som 

redan är insamlad för andra syften. Fördelen med sekundärdata är att den redan finns 

tillgänglig och att de som är i behov av data inte alltid har den tid eller resurser som 

krävs för att själva ackumulera datan. Det finns med andra ord större förutsättningar för 

att kunna analysera att större datamaterial. Eftersom sekundärdata redan är tillgänglig 

är det även ur forskningssynpunkt positivt då det underlättar granskning av andra. Å 

andra sidan medför användandet av primärdata att det finns information som är, så att 

säga, skräddarsydd för undersökningens syfte. (Saunders et al., 2012:304) 

De nödvändiga uppgifterna om vilka som sitter i bolagens styrelser har inhämtas från 

data sammanställd av vår handledare Mattias Hamberg. Denna har dock sedan sorterats 

och processats av oss för att få fram de för undersökningen nödvändiga testvariablerna. 

Även den finansiella informationen som är nödvändig för att beräkna Tobins Q samt 

regressionsmodellens kontrollvariabler har erhållits från Mattias Hamberg. Datan har 

dock inte levererats i form av färdiga variabler utan vi har själva utifrån sekundärdatan 

beräknat aktuella variabler. Data har även kompletteras och verifieras mot 

årsredovisningar samt översatts till svenska kronor.  
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3.5 Multikollinearitet 

Vi har valt fyra kontrollvariabler som dels är förankrade i bolagsstyrning, dels 

finansiella mått. Utöver dessa kontrolleras det för bransch och år genom 

dummyvariabler. Det finns dock fler än dessa variabler som påverkar värdet och desto 

fler variabler modellen innehåller, desto högre blir förklaringsvärdet (Andersson et al., 

2007:111). Dock påminner många variabler ofta starkt om varandra och för många 

snarlika variabler kan leda till multikollinearitet. 2  Därutöver kan tillförlitligheten i 

skattningen av koefficienter minska och dessutom skulle ett större antal variabler vara 

allt för tidskrävande i en undersökning som denna (Andersson et al., 2007:110). För att 

mäta multikollineariteten i ett material kan Variance Inflation Factor (VIF) undersökas. 

Om VIF-värdet överstiger 10 innebär det en hög multikollineraritet. Nedan visas 

variablernas VIF-värde (Saunders et al., 2009:463). 

 

 

 

 

 

        Tabell 1: Oberoende variablers VIF. 

De valda kontrollvariablerna är väsentliga för bestämmandet av den beroende variabeln 

Tobins Q och VIF-värdena är relativt låga varför multikollinearitet inte är en 

problemfaktor (Andersson et al., 2007:111-112). Vårt datamaterial är dessutom relativt 

omfattande vilket talar för att regressionsmodellen inte behöver vara allt för försiktig i 

sitt användande av kontrollvariabler (Körner & Wahlgren, 2006:399). 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet avses tillvägagångssättet för datainsamling och dess analys genomförs 

så att konsekventa resultat uppnås om samma undersökning skulle utföras vid ett senare 

                                                 

2 Multikollinearitet är när flera oberoende variabler i en regressionsmodell är korrelerade med varandra. 

Då kan det vara svårt att åtskilja effekterna av de enskilda oberoende variablerna har på den beroende 

variabeln. (Andersson et al., 2007:110) 
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tillfälle eller av annan person (Saunders et al., 2012:192). Enligt Easterby-Smith et al. 

(2008:109) kan tre frågor ställas för att undersöka reliabiliteten: 1) kommer de valda 

måtten att medföra samma resultat vid ett senare tillfälle? 2) kommer liknande 

observationer att nås av andra? 3) Finns det transparens i hur rådatan tolkades och 

användes?  

Gällande 1) använder sig vår undersökning av tre olika mått för att mäta styrelsens 

upptagenhet. Att använda sig av flera sådana mått ökar chansen att samma eller 

liknande resultat nås av andra. Att använda Tobins Q som ett mått på värdeskapande 

måste även betraktas som positivt för reliabiliteten då det är ett vanligt förekommande 

mått som tar hänsyn till fler faktorer än värden i rent nominella tal. Utifrån 2) är det 

positivt att vi har ett stort urval över en längre tidsperiod. På så sätt minimeras påverkan 

från tillfälliga konjunkturfluktuationer. Vårt material lider inte heller av något större 

bortfall som beror på att vi inte haft tillgång till redovisningsdata. Gällande den sista 

frågan (3) försöker vi redogöra för hur undersökningen har gått till. Rådatan presenteras 

dock inte i samband med undersökningen varför datan i sig inte kan bli föremål för en 

efterföljande granskning och kontroll. Således är måhända inte transparensen helt 

tillfredställande. Det ska även betonas att vi inte heller har kontrollerat att alla data 

väsentligen överensstämmer med verkligheten. Ytterligare en problemfaktor utifrån 

reliabiliteten är att undersökningen endast ser till styrelseuppdrag. Vid sidan om 

styrelsearbetet kan ledamoten i fråga ha andra tidskrävande sysselsättningar, t.ex. VD-

uppdrag eller fritidssysslor, som på individnivå påverkar hur många uppdrag denna kan 

åta sig innan det går utöver uppdragets fullgörande och bolaget. Det kan även vara svårt 

att härleda kausalitet i resultatet. Teoretiskt kan det tänkas att bolag som går bra 

attraherar styrelsemedlemmar med ett flertal andra uppdrag.  

Att en undersökning uppvisar validitet innebär att den mäter det den avser att mäta. 

Validitet kan vidare delas upp i intern och extern validitet, där den tidigare innebär att 

det finns kausalitet mellan två variabler. Extern validitet å andra sidan innebär att 

studiens resultat kan generaliseras och appliceras på andra situationer och underlag än 

de som använts i undersökningen. (Saunders et al., 2012:193-194) Vår undersökning 

uppvisar intern validitet då tidigare forskning pekar på att parallella styrelseuppdrag 

kan påverka ett bolags värde. Det finns således kausalitet mellan den beroende och de 

oberoende variablerna. Det är inte heller kontroversiellt att hävda att Tobins Q är ett 
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mått för ett bolags värde och inte heller att våra testvariabler mäter en styrelses 

upptagenhet. Det finns således kausalitet mellan den teoretiska definitionen och 

operationella definitionen. Dessutom är de av oss valda kontrollvariablerna allmänt 

vedertagna att påverka vid en företagsvärdering. Syftet med denna studie är endast att 

undersöka förhållandena på den svenska marknaden, inte att göra en undersökning som 

är generellt applicerbart på andra marknader eller andra tidsperioder. Det saknas därför 

anledning att närmare gå in på extern validitet. 
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4 Empiri 

4.1 Beskrivning av variabler 

Nedan i tabell 3 visas statistiska mått av beskrivande karaktär, vilket inkluderar läges- 

och spridningsmått samt normalfördelningens form. Variablerna tabuleras både före 

och efter logaritmeringen för att visa effekten av denna och för att ge en bättre 

beskrivning av variablerna. 

 

Tabell 3: Beskrivande statistik för urvalet där ”medelv.” är medelvärde, ”St.Av.” är standardavvikelse, 

”min” är minsta uppmätta värde, ”median” är median, ”max” är högsta uppmätta värde, ”skevhet” är 

normalfördelningens skevhet och ”kurtosis” är normalfördelningens toppighet. Marknadsvärdet skrivs 

i miljoner kr.  

Som tabell 3 visar är de variabler som logaritmerades (Tobins Q, AntalUppdrag och 

MV) mer normalfördelade jämfört med tidigare. Alla variabler är inte helt 

normalfördelade i den bemärkelsen att de har en skevhet mellan -0,5 och 0,5 samt en 

kurtosis mellan -1 och 1, men samtliga ligger inom eller nära dessa intervall. Detta 

gäller dock av förklarliga skäl inte för DummyUpptagna då den endast kan anta värdet 

0 och 1. Medelvärdet för Tobins Q (log) var 0,101 med ett minimumvärde på -0,923 

och ett maximumvärde 0,993. Medelvärdet för det genomsnittliga antalet uppdrag var 

2,867 och maximalt var det 8,071 uppdrag. Således ligger medelvärdet för antal 

uppdrag under den nivå som i denna studie utgör en upptagen styrelseledamot.  
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Tabell 4: Tabell över Pearsons korrelationskoefficient. ***, ** och * betecknar statistisk signifikans på 

1, 5 respektive 10 %-nivån. 

 

Som visas ovan i tabell 4 är korrelationen mellan testvariablerna och Tobins Q negativ 

och alla tre förutom DummyUpptagna är signifikanta. Dock är 

korrelationskoefficienten för samtliga testvariabler nära 0 där den starkaste 

korrelationen av de tre endast är -0,078. Även kontrollvariabeln för styrelsens storlek 

indikerar en svag korrelation med Tobins Q men utan statistisk signifikans. De övriga 

kontrollvariablerna har dock en trestjärnig signifikans med en starkare nivå av 

korrelation. Av dessa har ROA och MV (log) en positiv koefficient på 0,137 respektive 

0,186 och SkGrad har den största korrelationen på -0,209. 

Det är anmärkningsvärt att samtliga testvariabler har en negativ korrelation med Tobins 

Q, om än låg, men samtidigt har signifikant positiv korrelation med MV (log), vilken är 

en beståndsdel av Tobins Q. Variabeln för en styrelses genomsnittliga antal uppdrag 

samt andel upptagna är relativt starkt korrelerat med MV (log) med koefficienter på 

0,509 respektive 0,357. Detta tyder på att styrelsen i genomsnitt har fler parallella 

styrelseuppdrag och i högre grad är upptagna ju större företaget är.  

Det finns även betydande positiv korrelation mellan styrelsens storlek och 

testvariablerna. Av detta kan det på en statistiskt signifikant nivå sägas att det talar för 

att det är större styrelser som innehar fler parallella uppdrag. 

4.2 Resultat av multipel regressionsanalys 

Nedan i tabell 5 visas resultatet av de sju modellerna som tillämpades. Modellernas 

förklaringsgrad är generellt sett bra och är överlag lika med eller högre än större delen 

av tidigare forsknings motsvarande värden (Andres et al., 2013; Ferris et al., 2003; Fich 

& Shivdasani, 2006; Lee & Lee, 2014). Framförallt är det modellerna som saknar 

kontrollvariabler som har en lägre förklaringsgrad. Samtliga modellers signifikans är 

relativt hög jämfört med tidigare forskning och alla modeller förutom två har en 
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trestjärnig signifikans (Andres et al., 2013; Lee & Lee, 2014). De två modeller som inte 

har en trestjärnig signifikans är modellerna där den enda variabeln var AndelUpptagna 

respektive DummyUpptagna.  

 

 

Tabell 5: Resultat av multipel regressionsanalys. Regressionen utfördes med Tobins Q som beroende 

variabel på bolag noterade på Stockholmsbörsen under perioden 2001-2013. Närmare hur variablerna 

definieras redogörs för i avsnitt 3.2. Inom parenteser visas koefficientens standardavvikelse. ***, ** och 

* betecknar statistisk signifikans på 1, 5 respektive 10 %-nivån. 

 

Den första modellen visar sambandet mellan enbart genomsnittligt antal parallella 

styrelseuppdrag och Tobins Q, vilket har ett statistiskt signifikant negativt samband 

med en koefficient på -0,111. När detta kompletteras med kontrollvariablerna i modell 

2 är testvariabeln fortfarande negativ på en signifikant nivå. Koefficienten har till och 

med minskat till -0,322 och förklaringsgraden samt modellens signifikans har dessutom 

ökat. De enda variablerna som påverkar Tobins Q positivt är ROA och MV (log). Av 

dessa har marknadsvärdet den största påverkan vilket beror på att Tobins Q bland annat 

består av marknadsvärdet.  

Modell 3 undersöker sambandet mellan andelen upptagna ledamöter i en styrelse med 

Tobins Q. Detta samband är signifikant negativt med en koefficient på -0,168 och 

avviker således något mer från 0 jämfört med modell 1. Dock saknar modellen statistisk 
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signifikans. När detta utökas med kontrollvariablerna i modell 4 är variabeln 

AndelUpptagna fortfarande negativ och statistiskt signifikant. Koefficienten har 

minskat något och förklaringsgraden har höjts samtidigt som modellens signifikans har 

höjts och blivit signifikant på 1 %-nivån. Resultat av modell 4 liknar resultatet i modell 

2.  

Därefter undersöks sambandet mellan variabeln DummyUpptagna och den beroende 

variabeln i modell 5. Denna variabel är den enda av testvariablerna som uppvisar en 

positiv koefficient, dock nära 0 (0,022) och modellen saknar signifikans. Modell 5 

misslyckas således att förklara värdet av Tobins Q. Denna variabel testas därför nedan 

(avsnitt 4.2.1) i ett robusthetstest för att se om en signifikans kan finnas då definitionen 

för variabeln ändras. När det kontrolleras för de andra faktorerna får DummyUpptagna 

däremot en tvåstjärnig signifikans och övergår samtidigt till att bli negativ (-0,081). 

Modell 6 är även den modell som ger ROA den högsta betakoefficienten och är 

dessutom den enda modell som kan förklara Tobins Q med ROA på en signifikant nivå. 

I övrigt är resultaten i modell 6 snarlika de övriga modellerna.  

Slutligen körs alla testvariabler förutom DummyUpptagna (då den liknar 

AndelUpptagna) och kontrollvariablerna i modell 7, där AntalUppdrag (log) uppvisar 

den största betakoefficienten på -0,231 med ett statistiskt signifikant samband. 

AndelUpptagna har en lägre påverkan (koef. -0,116), med en signifikans på 10 %-

nivån. Modell 7 uppvisar den högsta förklaringsgraden (24,7 %) av alla modeller samt 

den näst högsta signifikansen.   

Intressant i sammanhanget är också att resultatet visar att SkGrad, genomgående i 

samtliga modeller på en signifikant nivå, är negativt i förhållande till Tobins Q. Detta 

är tvärtemot vad vi förvänt oss med tanke på att tidigare teoribildning menar att en ökad 

skuldsättningsgrad medför skattesköldar och reducerade agentkostnader som resulterar 

i ett högre värde (Miller & Modigliani, 1963; Jensen, 1986). 

Sammantaget visar två av tre testvariabler på en signifikant nivå att parallella 

styrelseuppdrag påverkar bolagets värde negativt. Dessa resultat är således i 

överensstämmelse med tidigare forskning om parallella styrelseuppdrag som finner 

stöd för upptagenhetshypotesen. Lee & Lee (2014) finner ett betavärde på -0,045 på en 

tretjärning signifikansnivå på testvariabeln motsvarande vår AntalUppdrag vilket alltså 
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visar på ett svagare samband än det vi fann. Även för variabeln motsvarande 

AndelUpptagna finner de en korrelation i samma riktning, men något svagare (-0,114). 

Författarna finner även, till skillnad från oss, ett signifikant samband för motsvarande 

DummyUpptagna. Fich & Shivdasani (2006) får liknande resultat där motsvarigheten 

till AntalUppdrag har en koefficient på -0,04 i förhållande till den beroende variabeln 

market-to-book ratio, dock utan statistisk signifikans. Andres et al. (2013)  får inte 

heller några statistiskt signifikanta koefficienter vid sin regression. Dock finner de att 

AntalUppdrag har en koefficient på 0,054, att AndelUpptagna har -0,012 samt att 

DummyUpptagna har en koefficient på -0,072. Sammanfattningsvis pekar våra resultat 

på att antalet parallella uppdrag har en tydligare påverkan på bolagsvärdet jämfört med 

vad tidigare utländsk forskning finner. 

4.2.1 Robusthetstest av DummyUpptagna 

Då variabeln DummyUpptagna i modell 5 inte visade något signifikativt samband med 

Tobins Q görs ett försök att ändra på definitionen för att se om någon sådan signifikans 

kan urskiljas. Detta görs genom ett robusthetstest av modell 5 och 6 där tidigare 

forsknings metod för att beräkna variabeln tillämpas, vilket innebär att det inte görs 

någon viktning för ordförandeposten. 3 Vidare används olika grader för vad som anses 

vara en upptagen styrelseledamot, där dummyvariabeln antar värde 1 om minst hälften 

av ledamöterna innehar minst fem, fyra respektive tre styrelseuppdrag i de olika 

modellerna. 

 

                                                 

3 Ett robusthetstest med vår definition av DummyUpptagna ger ingen signifikant skillnad från den 

ursprungliga regressionen, varför det inte tabuleras. 



32 

 

 

Tabell 6: Resultat av robusthetstest. Regressionen utfördes med Tobins Q som beroende variabel. Olika 

definitioner av variabeln DummyUpptagna användes där siffran anger vid vilket antal parallella 

styrelseuppdrag som individen anses vara upptagen. Variabeln beräknas utan viktning för 

ordförandeposter. Inom parenteser visas koefficientens standardavvikelse. ***, ** och * betecknar 

statistisk signifikans på 1, 5 respektive 10 %-nivån. 

Alla modeller i tabell 6 uppvisar en statistik signifikans. Modell 8, i vilken upptagenhet 

definieras som fem eller fler uppdrag, visar ett statistiskt signifikant negativt samband 

mellan DummyUpptagna 5 ≤  och Tobins Q med en betakoefficient på -0,208. Jämfört 

med modell 1, 3 och 5, i vilka kontrollvariabler inte ingår i regressionen, uppvisar 

modell 8 den koefficienten som är mest skild från 0. I jämförelse med vår definition av 

variabeln (modell 5) har både förklaringsgraden och modellens signifikans höjts och 

uppvisar nu en statistisk signifikans. När det även kontrolleras för kontrollvariablerna i 

modell 9 behåller DummyUpptagna 5 ≤ sin statistiska signifikans och koefficienten har 

minskat ytterligare något.  

När gränsen för ledamotens upptagenhet justeras nedåt ytterligare till att utgöra fyra 

eller fler uppdrag ökar koefficienten till 0,012 och blir således positiv.  Den statistiska 

signifikans som gäller för variabeln DummyUpptagna 5 ≤ kan inte observeras för 

DummyUpptagna 4 ≤. Inte heller uppvisar denna variabel statistisk signifikans när 

kontrollvariablerna inkluderas i modell 11.  
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Slutligen indikerar regressionen på modell 12 att det finns ett negativt samband mellan 

variabeln DummyUpptagna 3 ≤  och Tobins Q, dock ett samband nära 0 och med en 

signifikans på 10 %-nivån. Vid inkluderandet av kontrollvariabler i modell 13 är 

resultatet emellertid att det finns ett negativt samband mellan variabeln och Tobins Q 

på en statistisk signifikant nivå med en betakoefficient på -0,087. 

I robusttestet lyckas vi finna ett statistiskt säkerställt samband mellan bolag där minst 

hälften av styrelsen innehar fem eller fler styrelseuppdrag och en lägre bolagsvärdering. 

Det är anmärkningsvärt att denna modells variabel tycks finna det starkaste negativa 

sambandet mellan upptagenhet och Tobins Q. Detta tyder på att det särskilt går att 

urskilja en negativ påverkan på företagets värdering då minst hälften av företagets 

styrelse åtar sig fem eller fler uppdrag. Det bör även läggas märke till att användandet 

av tidigare forsknings definition av upptagenhet som tillämpades i modell 12 och 13 

med variabeln DummyUpptagen 3 ≤ gav ett något mer signifikant resultat än vår 

ursprungliga definition. 
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5 Konklusion 

5.1 Slutsats & diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida antalet parallella styrelseuppdrag 

som ledamöterna i en styrelse innehar har någon inverkan på företagets värde. Med ett 

urval på 2333 bolagår för bolag noterade på Stockholmsbörsen under åren 2001 till 

2013 finner vi att bolag med en styrelse med en högre grad av parallella styrelseuppdrag 

har en lägre värdering. De modeller som tillämpas pekar på en signifikant negativ 

regressionskoefficient mellan genomsnittligt antal parallella uppdrag och bolagets 

värdering. Det finns dessutom ett signifikant negativt samband mellan en högre andel 

styrelsemedlemmar som bedöms vara upptagna och värderingen. Det går vidare att 

urskilja en signifikant tydlig negativ påverkan på företagets värdering då 

styrelseledamöterna innehar fem eller fler styrelseuppdrag. Således accepteras 

uppsatsens hypotes att ”antalet styrelseuppdrag påverkar företagets värde”.  

Studiens resultat är intressant mot bakgrund av den debatt som har väckt i ämnet men 

även i jämförelse med de teorier som finns. Resultatet tycks i det generella inte stämma 

överens med resursberoendemodellen vilken poängterar värdet av att göra företag 

beroende av varandra genom gemensamma styrelseledamöter. Därför kan vi inte heller 

bekräfta Kiel och Nicholsons (2003) tes om att företag med god relation till 

utomstående resurser presterar bättre. Eftersom vår studie finner ett signifikant 

samband mellan styrelsens mängd utomstående uppdrag och dess värde talar resultatet 

emot även managementmodellen, vilken menar att ledamöterna endast fungerar som en 

statussymbol för företagen utan att ha någon inverkan på dess verksamhet. Av den 

beskrivande statistiken framgår det vidare att det viktade genomsnittet av antal 

parallella uppdrag hos ledamöterna i urvalet uppgår till 2,876 med en median på 2,618. 

Detta talar emot klasshegemonimodellen vilken menar att parallella uppdrag uppstår på 

grund av en liten urvalspool av individer. Ett relativt lågt genomsnitt tyder på att så inte 

är fallet. Det är dock möjligt att modellen inte förklarar genomsnittet utan att det 

exempelvis gäller för de större bolagen där möjligen denna ”elit av företagsledare” 

huserar. Den signifikanta positiva korrelationen mellan bolagets storlek och 

genomsnittligt antal parallella uppdrag tyder på detta. Det går heller inte att urskilja 

något extra värdeskapande av den fördelaktiga interaktion som managementmodellen 

belyser och som McPherson et al. (2001) och Munshi (2003) har iakttagit. 
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Resultatet tyder dock på att det finns en nackdel för företag att styrelsemedlemmarna 

har många utomstående uppdrag och således att upptagenhetshypotesen trumfar över 

rykteshypotesen för det genomsnittliga företaget. Detta kan förklaras med hjälp av 

agent-principalteorin. Enligt teorin kommer ledamöterna att handla i eget intresse 

framför aktieägarnas. För att maximera sin egen nytta tar ledamoten på sig fler 

utomstående uppdrag än vad som är förmånligt för dess uppdragsgivare. Detta tyder 

alltså på det förekommer agentkostnader hos bolag med en styrelse med en större 

mängd parallella uppdrag.  

Resultatet är intressant då det stödjer den kritik som riktats från olika parter, däribland 

Aktiespararna, efter en upplevd upptagenhet hos styrelseledamöter med många 

uppdrag. Sådana aktörer fyller här en roll som övervakare för att styrelsemedlemmarna 

ska ha tillräckligt med tid till att sköta sina uppdrag, och därigenom minska 

agentkostnaderna. Även om det är aktieägarna som utser styrelsen är det viktigt med 

transparens då de lägger sina röster på individer som innehar många uppdrag.  

Studiens resultat bringar vidare klarhet i debatten kring parallella styrelseuppdrag och 

kan användas som underlag för argument i strävan för en bättre prestation för företagen. 

Utifrån resultatet vore det intressant med en vidare diskussion om åtgärder för att 

minska individers styrelsebörda, likt begränsningen som skett för systemviktiga banker 

(Kreditinstitutsdirektivet). Det ligger dock inte inom ramen för detta arbete att föra en 

diskussion om en sådan eventuell begränsning och den inskränkning i aktieägarnas 

äganderätt som det skulle innebära. 

Vidare är det värt att understryka att studien endast är gjord på svenska bolag och att 

bolagsstyrningsförhållandet skiljer sig åt mellan länder. Därför har syftet med studien 

inte varit att generalisera resultatet för att omfatta även utländska bolag utan ska endast 

tillämpas på det land och period som inbegreps i studien. Det finns däremot ett intresse 

att konstatera att resultatet av vår studie ligger i linje med andra studier i utlandet, 

däribland studier i Tyskland, USA och i tillväxtländer i Ostasien (Andres et al., 2013; 

Fich & Shivdasani 2006; Lee & Lee, 2014).  
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5.2 Studiens trovärdighet 

En problemfaktor för studien har varit att upptagenhet är svårt att kvantifiera i absoluta 

tal. Det finns en mängd faktorer som påverkar en styrelseledamots upptagenhet och hur 

många uppdrag denne kan ta på sig. Vi har utgått från att ledamöterna har en fast 

anställning vid sidan om styrelseuppdragen, men vi har inte kontrollerat för detta. 

Således kan en person som innehar en anställning och samtidigt har exempelvis fyra 

styrelseuppdrag i praktiken vara mer upptagen än en person som saknar anställning men 

har sex styrelseuppdrag, trots att vi i undersökningen endast benämnt den senare som 

upptagen. Vi har inte heller kontrollerat för övriga faktorer som kan ta upp ledamöters 

tid såsom familj och fritid eller andra typer av sysslor och uppdrag. Dessutom är det 

troligt att styrelseuppdrag i olika branscher och storlek på bolag är olika tidskrävande, 

faktorer som inte har ingått i denna studie. Studien beaktar därutöver endast 

styrelseuppdrag i börsnoterade bolag varför styrelseuppdrag i andra bolag inte har tagits 

i beaktan. 

I studien har en person med sex eller flera parallella uppdrag ansetts vara upptagen. I 

en jämförelse med tidigare forskning är det ett högt tröskelvärde då större delen av 

tidigare forskning har använt sig av en gräns på tre eller fler uppdrag för vad som ska 

anses vara en upptagen ledamot. Hade även vi använt oss av samma gräns skulle 

resultaten sannolikt blivit annorlunda men denna definition av upptagenhet är inte 

anpassad för svenska förhållanden. I och med att vi även tagit hänsyn till 

styrelseordförandeposter och viktat den posten skulle resultaten blivit orimliga om vi 

använt samma gräns eftersom en ordförande per automatik skulle ansetts som upptagen 

även om det var det enda styrelseuppdraget som personen innehar.  

Till vår studies fördel är att datamaterialet är omfångsrikt både till antal observationer 

och antal år, vilket underlättar möjligheten att dra generella slutsatser (Saunders et al., 

2009:218). Inte heller är datamaterialet föremål för något större bortfall som beror på 

avsaknad av data. Vid insamlingen och bearbetningen av data kan den mänskliga 

faktorn göra sig påmind och leda till att fel uppkommer i materialet. Vi har emellertid 

arbetat noggrant, försökt inhämta relevant och representativ information samt gjort vårt 

yttersta för att kontrollera att datan stämmer, dock inom vad som är rimligt inom ramen 

för en kandidatuppsats. Sammantaget finner vi i enlighet med diskussionen i avsnitt 3.6 

att studien uppvisar validitet och en fullgod reliabilitet 
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5.3 Vidare forskning 

Framtida forskning skulle kunna använda sig av fler variabler för att mäta styrelsens 

upptagenhet. För att få en högre reliabilitet och en mer tillförlitlig forskning skulle det 

kunna kontrolleras för styrelsemedlemmarnas övriga anställningar, fritid och övriga 

uppdrag vid sidan om styrelseuppdragen. Detta skulle ge en mer verklighetstrogen bild 

av måttet upptagenhet och därmed få en djupare förståelse för upptagenhetshypotesen. 

En sådan studie av kvantitativ karaktär skulle dock riskera att bli oerhört omfattande då 

datan inte är lättillgänglig. Det skulle därför måhända ligga närmare till hands att utföra 

en kvalitativ studie i detta syfte.  

Vår undersökning kontrollerade genom dummyvariabler till viss del för branscher men 

det skulle vara intressant att göra en närmare uppdelning i och granskning av olika 

branscher för att se om och hur behovet av övervakning skiljer sig åt mellan sektorer. 

Det skulle även vara av intresse med en undersökning som likt tidigare utländsk 

forskning använder sig av tre som ett mått på upptagenhet för att underlätta en 

jämförelse. I vår studie exkluderade vi finansiella bolag och fastighetsbolag men det 

skulle vara intressant att även undersöka dessa bolag. Detta gör sig särskild starkt 

gällande för banker i och med det aktuella kreditinstitutsdirektivet som förbjuder 

styrelseledamöter att inneha fler än fyra uppdrag. 

  



38 

 

6 Referenslista 

Adams, B., & Ferreira, D. 2008. “Do Directors Perform for Pay?”, Journal of 

Accounting and Economics, vol. 46, nr. 4, s. 154-171. 

Ahn, S., Jiraporn, P. & Kim, Y. 2010. “Multiple directorships and acquirer returns”, 

Journal of Banking and Finance, vol. 34, nr. 9, s. 2011-2026. 

Almgren, J. & Jakobsson, J. 2013. Tung styrelsebörda väcker debatt, Svenska 

Dagbladet, 20 mars. Hämtad 24 november, 2014, från  

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/tung-styrelseborda-vacker-

debatt_8014228.svd. 

Andersson, G., Jorner, U. & Ågren, A. 2007. Regressions- och tidsserieanalys. 

Pozkal: Studentlitteratur. 

Andersson, K. 2009. Klubban – krävande verktyg. Svenska Dagbladet, 12 april. 

Hämtad 10 januari, 2015, från http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-

fastighet/klubban-kravande-verktyg_7034623.svd. 

Andres, C., Bongard, I. & Lehmann, M. 2013. ”Is Busy Really Busy? Board 

Governance Revisited”, Journal of Business Finance & Accounting, vol. 40, nr 9-10, 

s. 1221-1246. 

Arlebäck, S.O. 2000. Styrelseordförandens roll: praktiska råd och synpunkter på 

rollen som ordförande i publika och privata aktiebolag samt associationer. 

Stockholm: Ekerlid. 

Blom, E. & Severin, K. 2012. God Styrelsesed – utveckling i en föränderlig värld, 

PWC. Hämtad 8 november, 2014, från http://www.pwc.se/sv_SE/se/styrning-

regelverk/assets/god-styrelsesed-utveckling-i-en-foranderlig-varld.pdf. 

Core, J., Holthausen, R. & Larcker D. 1999. ”Corporate governance, chief executive 

officer compensation, and firm performance”, Journal of Financial Economics, vol. 

51, nr. 3, s. 371- 406. 



39 

 

Council of Institutional Investors. 2002. Corporate Governance Policies – Core 

Policies, General Principles, Positions & Explanatory Notes. Hämtad 14 november, 

2014, från http://www.ecgi.org/codes/documents/cii_corp_gov_pol.pdf. 

Denscombe, M. 2010. The Good Research Guide. Berkshire: McGraw-Hill. 

Easterby-Smith, M., Thorpe, R. & Jackson, P. 2008. Management Research, London: 

SAGE 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 

behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och 

värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av 

direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (cit. kreditinstitutsdirektivet) 

Fama, E. & Jensen, M. 1983. “Separation of Ownership and Control”, Journal of Law 

and Economics Vol. XXVI, s. 2-32. 

FAR. 2013. Heta frågor på 2013 års bolagsstämmor. Hämtad 24 november, 2014, 

från http://www.far.se/FAR-aktiva/Nyheter/Heta-fragor-pa-2013-ars-bolagsstammor/. 

Ferris, S.P., Jagannathan, M. & Pritchard, A.C. 2003. ”Too busy to Mind the 

Business? Monitoring by Directors with Multiple Board Appointments”, The Journal 

of Finance, vol. LVIII, nr. 3, s. 1087-1111. 

Fich, E. & Shivdasani, A. 2006. “Are busy boards effective monitors?”, Journal of 

Finance, vol. LXI, nr. 2 s. 689–724. 

Frykman, D. & Tolleryd, J. 2003. Corporate Valuation: An easy guide to measuring 

value. New Jersey: Pearson Education. 

Gillette, A., Noe, T. & Rebello, M. 2008. “Board Structures Around the World: an 

Experimental Investigation”, Review of Finance, vol. 12, nr. 1, s. 93-140 

Gilson, S. 1990. “Bankruptcy, boards, banks, and block-holders”, Journal of 

Financial Economics, vol. 27, nr. 2 s. 355–387. 

Hamberg, M. 2004. Strategic Financial Decisions. Malmö: Liber. 



40 

 

Hamberg, M. 2013. Research design issues in CMBAR, opublicerat material till 

kursen “Företagsekonomi C”, HT 2014, Uppsala: Företagsekonomiska institutionen, 

Uppsala universitet. 

Jensen, M. 1986, “Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers”, 

The American Economic Review, vol. 76, nr. 2, s. 323–329. 

Jensen, M. & Meckling, W. 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, 

Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, vol. 3, nr. 

4, s. 305-360. 

Kaplan S. & Reishus, D. 1990 “Outside directorships and corporate performance”, 

Journal of Financial Economics, vol. 27, nr. 2, s. 389-410.  

Kiel, G.C. & Nicholson, G.J. 2003. “Board Composition and Corporate Performance: 

how the Australian experience informs contrasting theories of corporate governance”, 

Corporate Governance: An International Review, vol. 11, nr. 3, s. 189-205. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 2010. Svensk kod för bolagsstyrning, Stockholm. 

Korn/Ferry International. 2008. 33rd Annual Board of Directors Study. Hämtad 19 

november, 2014, från 

http://www.kornferryinstitute.com/sites/all/files//documents/briefings-magazine-

download/33rd%20Annual%20Board%20of%20Directors%20Study%20.pdf. 

Körner, S. & Wahlgren, L. 2006. Statistisk Dataanalys. Lund: Studentlitteratur  

Lee, W-K. & Lee C-F. 2014. ”Are Multiple Directorships Beneficial in East Asia?”, 

Accounting and Finance, vol. 54, s. 999-1032. 

Mallin, C. 2013. Corporate Governance. Oxford: Oxford University Press 

McPherson, M., Smith-Lovin, L. & Cook J. 2001. “Birds of a Feather: Homophily in 

Social Networks”, Annual Review of Sociology, vol. 27, s. 415-444. 

Meyer, H. 2010. Styrelseboken. Stockholm: FAR akademi. 

Modigliani, F. & Miller, M.H. 1963. ”Corporate Income Taxes and the Cost of 

Capital: A Correction”, The American Economic Review, vol. 53, nr. 3, s. 433443. 



41 

 

Munshi, K. 2003. “Networks in the Modern Economy: Mexican Migrants in the U.S. 

Labor Market”, Quarterly Journal of Economics, vol. 118, s. 549-597. 

Neurath, C. 2014. Det finns något sunt i att begränsa styrelseuppdragen. Svenska 

Dagbladet, 9 januari. Hämtad 10 januari, 2015, från  

http://blog.svd.se/neurathsbors/2014/01/09/det-finns-nagot-sunt-i-att-begransa-

styrelseuppdrag. 

Ollevik, N-O. 2007. Varje ordförandeuppdrag är på heltid. Svenska Dagbladet, 10 

mars. Hämtad 24 november, 2014, från 

 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/varje-ordforandeuppdrag-ar-pa-

heltid_7130873.svd. 

Oscarsson, A. 2014. Handelsbanken bör fokusera på att vara bank. AMF. Hämtad 24 

november 2014, från http://media.amf.se/2014/03/26/handelsbanken-bor-fokusera-pa-

att-vara-bank/. 

Perfect, S. & Wiles, K. 1994. ”Alternative constructions of Tobin’s q: An empirical 

comparison”, Journal of Empirical Finance, vol. 1, nr. 3-4, s. 313- 341. 

Poensgen, O.H. 1983. “Between Market and Hierarchy”, i A. Francis, J. Turk & P. 

Williams (red), Power, Efficiency and Institutions. London: Heinemann Educational 

Books. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2009, Research methods for business 

students. New York: Pearson. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2012, Research methods for business 

students. New York: Pearson. 

Scott, J. 1985. “Theoretical Framework and Research Design”, i J. Stockman, R. 

Ziegler & J. Scott. Stockman (red), Networks of Corporate Power. Cambridge: Polity 

Press. 

SFS 2005:551 Aktiebolagslagen. 

SFS 2007:528 Lag om värdepappersmarknaden. 



42 

 

Styrelseakademien. 2009. Hur många styrelseuppdrag kan man ha samtidigt?. 

Hämtad 25 november, 2014 från  

http://www.styrelseakademien.se/web/page.aspx?refid=71. 

Tobin, J. 1969. ”A General Equilibrium Approach To Monetary Theory”, Journal of 

Money, Credit and Banking, vol 1, nr. 1, s. 15-29 

Yermack, D. 1996. “Higher market value of companies with a small board of 

directors”, Journal of Financial Economics, vol. 40, s. 185–212. 

 


