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SAMMANDRAG 

Det!finns!många!faktorer!som!påverkar!kvaliteten!på!styrelsens!arbete.!Tidigare!
forskning!har!funnit!ett!negativt!samband!mellan!värdering!av!företag!och!antal!
styrelsemedlemmar.!Då!det!finns!en!avsaknad!av!liknande!studier!på!den!svenska!
marknaden!avser!denna!studie!att!undersöka!sambandet!mellan!styrelsestorlek!och!
värdering!av!företag.!Vi!undersöker!203!bolag!noterade!på!Nasdaq!OMX!Nordic!under!
perioden!2011G2013!med!hjälp!av!en!regressionsanalys.!I!motsättning!till!majoriteten!
av!tidigare!forskning!finner!vi!ett!positivt!samband!mellan!styrelsestorlek!och!
värdering,!mätt!som!Tobin’s!Q,!för!företag!listade!på!Nasdaq!OMX!Small!Cap.!Vi!finner!
inget!samband!för!LargeG!och!Mid!Cap!listade!företag.!Troligtvis!är!detta!fallet!då!
styrelserna!för!LargeG!och!Mid!Cap!i!regel!är!större!än!styrelser!i!Small!Cap!listade!
företag.! 
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1.!INLEDNING!

I! detta! avsnitt! ges! en! bakgrund! och! problematisering! av! ämnet.! Avsnittet! avslutas!med!

studiens!syfte!samt!disposition.!!

1.1!!!Bakgrund!

Huruvida! styrelsens! storlek! påverkar! värderingen! av! företag! är! ett! område! som! det!
forskats!flitigt!på!under!de!senaste!åren.!Trots!att!det!finns!omfattande!regelsystem!och!
praxis! kring! hur! styrelsearbetet! ska! gå! till! debatteras! det! huruvida! dessa! regler!
verkligen!är!orsaken!till!de!effektivitetsproblem!som!drabbar!många!styrelser.!

Enligt!svensk!lag!ska!aktiebolag!ha!en!styrelse!som!svarar!för!företagets!angelägenheter.!
Genom! att! granska! företagets! ekonomiska! situation! är! det! styrelsens! ansvar! att!
kontrollera! att! organiseringen! av! företaget! sker! på! ett! betryggande! sätt.! Styrelsen! är!
tillsammans!med!vd:n!samt!bolagsstämman!bolagets!tre!högsta!beslutande!organ!varav!
bolagsstämman!är!organet! i! toppen!av!hierarkin.!Bolagsstämman!utgörs!av! företagets!
aktieägare!och!det!är!bolagsstämman!som!utser!styrelsen!(SFS!2005:55).!Enligt!svensk!
kod! för! bolagsstyrning! (“koden”),! vars! syfte! är! att! främja! sund! bolagsstyrning,! ska!
svenska!börsnoterade!företag!ha!en!styrelse!bestående!av!minst!tre!styrelsemedlemmar!
(Kollegiet! för! svensk! bolagsstyrning,! 2010,! s.! 12).! ! Då! styrelsen! har! en! tung! roll! som!
beslutsfattare!är!det!viktigt!att!dess!medlemmars!kompetens!är!i! linje!med!den!typ!av!
verksamhet! som! bedrivs! samt! vilket! utvecklingsstadium! företaget! befinner! sig! i!
(Kollegiet!för!svensk!bolagsstyrning,!2010,!s.!18).!!!

Det! finns!ett! flertal! faktorer!som!påverkar!kvaliteten!på!styrelsens!arbete.!Erfarenhet,!
ålder,! könsfördelning! och! antal! utländska! styrelsemedlemmar! är! alla! faktorer! som!
undersöks!i!forskning!om!relationen!mellan!styrelsesammansättning!och!värdering.!Det!
har! exempelvis! uppmärksammats! att! det! råder! stor! brist! på! mångfald! i! svenska!
bolagsstyrelser.! Att! de! allra! flesta! styrelser! består! av! svenska! män! kan! tyckas! vara!
problematiskt! då! företag! ständigt! betonar! det! faktum! att! mångfald! inom!
företagsstyrelser!är!en!viktig!framgångsfaktor!samt!att!rekrytering!alltid!ska!ske!utifrån!
kompetens.! I! en! kartläggning! gjord! av! Sveriges! Television! granskades! de! tio! största!
börsnoterade! svenska! företagen! utifrån! dess! styrelsemedlemmars! etniska! härkomst!
och! fann! att! endast! 11! av! 90! styrelsemedlemmar! har! utländskt! påbrå! (Elliott,! 2015).!!!
Detta! kan!vara! en! indikation!på! ett!misslyckande!vad!gäller! att! fånga!upp!kompetens!
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från!flera!olika!grupper!(Elliott,!2015).!!Bristen!på!mångfald!har!inte!bara!kommenterats!
i!media!utan!även!av!styrelseproffs! inom!näringslivet.!Caroline!Sundewall,!som!sitter! i!
styrelsen! för!Lifco!och!har!varit! styrelsemedlem! i!bland!annat!TeliaSonera,!Electrolux!
och! Swedbank,! intervjuades! i! en! attitydundersökning! utförd! av! PwC! och! lämnade! en!
tänkvärd!kommentar!(Blom!&!Severin,!2012,!s.!19).!“Styrelserna!kan!inte!längre!bestå!av!
en!grupp!60?åriga!män!i!ett!läge!när!företagets!framtid!och!resultat!bygger!på!beteenden!

och!vanor!bland!25?30!åringar!i!Asien”!(Blom!&!SeverinGDanielsson,!2012,!s.!20).!

När! ägande! och! kontroll! separeras! blir! styrelsen! en! av! de! viktigaste!
kommunikationsvägarna!mellan!företagets!ägare!och!ledning.!Företagets!styrelse!är!ett!
av!de!högst!beslutande!organen!i! företag!och!rådgör!samt!utformar!företagets!strategi!
för! framtida! utveckling! (Adams! et! al.,! 2010).! Det! är! därför! av! stort! intresse! för! både!
företagets!ledning!och!aktieägare!hur!styrelsen!fattar!beslut!och!styr!företaget!framåt.!!

Lipton! och! Lorsch! (1992)! presenterar! olika! åtgärder! för! förbättrad! bolagsstyrning.!
Författarna! studerar! bolagsstyrning! i! USA! och! konstaterar! att! det! inte! är! lagar! och!
regler!som!gör!styrelser!ineffektiva!utan!att!det!är!styrelsen!i!sig!som!är!dysfunktionell!
(Lipton!&!Lorsch,!1992,!s.!66).!För!att!öka!styrelsens!effektivitet!krävs!ett!förtydligande!
av!styrelsens!roll!då!dess!uppgift,!att!övervaka!och!rådgiva!toppcheferna,!sällan!utförs!
på! ett! kritiskt! granskande! vis.! Då! mycket! tid! spenderas! på! att! möta! kortsiktiga!
finansiella! mål! baserade! på! komplex! data! lämnas! lite! av! den! begränsade! tid!
styrelsemedlemmarna!har!åt!att!kritiskt!granska!toppcheferna!(Lipton!&!Lorsch,!1992,!
s.! 65G66).! Lipton! och! Lorsch! (1992)! presenterar! ett! flertal! faktorer! som! leder! till!
minskad! effektivitet! hos! styrelser! där! bland! annat! antal! styrelsemedlemmar! är! en! av!
dessa.! Då! effektivitetsproblem! ökar!med! antal! styrelsemedlemmar! bör! styrelsen! inte!
bestå! av! mer! än! 10! styrelsemedlemmar! eftersom! en! överdimensionering! begränsar!
styrelsen! att! få! tid! för! diskussion! samt! framförande! av! tankar! och! idéer.!
Överdimensionering! av! styrelser! leder! även! till! att! gruppen! karaktäriseras! av! dålig!
sammanhållning! där! kvalitéer! så! som! god! kommunikation,! enighet! samt! gemensam!
målbild!är!en!bristvara!(Lipton!&!Lorsch,!1992,!s.!65).!Lipton!och!Lorsch!(1992,!s.!66)!
menar!att!det!klimatet!hindrar!styrelsemedlemmar!från!att!framföra!åsikter,!särskilt!då!
det! kommer! till! kritik! av! toppchefer,! vilket! i! sin! tur! leder! till! att! styrelsens! roll! som!
”övervakare”!fallerar!och!tappar!sin!funktion.!!
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Jensen!(1993,!s.!865)!fortsatte!i!samma!spår!som!Lipton!och!Lorsch!(1992)!och!hävdade!
att! när! styrelser! börjar! bli! större! än! sju! eller! åtta! personer! minskar! effektiviteten! i!
gruppen!och!att!vd:n!får!ett!övertag.!Styrelsens!uppdrag!är!enligt!Jensen!(1993,!s.!862)!
att! anställa! en! vd,!motivera! denne! samt! bistå!med! råd! och! eventuellt! avskeda!denne.!
Han!menar!att!artighet!och!trevligt!bemötande!styrelsemedlemmar!sinsemellan!hindrar!
rak!och! ärlig! kommunikation! (Jensen,! 1993,! s.! 863).! Jensen! (1993,! s.! 865)!belyser! att!
endast!en!person!ska!vara!aktiv!i!både!ledningen!och!styrelsen,!detta!är!företagets!vd.!
Han!hävdar!även!att!många!av!de!problem!som!uppstår!i!styrelsen!kan!lösas!genom!att!
minska!antalet!styrelsemedlemmar.!!

Det!har!bedrivits!en!rad!studier!som!utforskar!samband!mellan!styrelsers!storlek!och!
värderingen! av! företaget.! Yermack! (1996,! s.! 185)! visar! att! när! antalet!
styrelsemedlemmar! ökar! påverkar! det! företagets! värdering! negativt! och! föreslår! att!
företag! bör! minska! antalet! styrelsemedlemmar! för! att! på! så! vis! öka! styrelsens!
effektivitet.!!De!akademiska!resultat!som!visar!hur!styrelser!bör!vara!utformade!för!att!
resultera!i!hög!värdering!tas!tillvara!av!såväl!aktörer!inom!näringslivet!samt!utformning!
av! riktlinjer! för! företagsstyrning.! Stora! näringslivsaktörer! så! som! pensionsfonderna!
CalPERS! (California! Public! Employees'! Retirement! System)! och! TIAAGCREF! (Teachers!
Insurance! and! Annuity! Association! –! College! Retirement! Equities! Fund)! har! bildat!
riktlinjer!i!sina!investeringar!efter!influenser!från!akademiskt!håll.!!

Alla! dessa! rekommendationer! hur! styrelser! ska! utformas! och! arbeta! slår! på! deras!
funktioner.! Hur! väl! dessa! funktioner! fungerar! påverkar! i! sin! tur! värderingen! av! ett!
företag.! Forskningen! som! berör! huruvida! styrelsens! storlek! påverkar! ett! företags!
värdering! och! prestation! baseras! till! stora! delar! på! resonemang! från! tidigt! 90Gtal.!
Empirin!pekade!tidigt!på!ett!negativt!samband!mellan!styrelsens!storlek!och!prestation.!
Senare!forskning!sprider!sig!från!den!amerikanska!marknaden!och!tar!resonemanget!till!
nya! institutionella! kontexter! och! finner! olika! resultat.! Att! olika! institutionella!miljöer!
och!kontexter!skulle!kunna!leda!till!olika!resultat!är!inte!föga!förvånande.!Som!exempel!
på! detta! har! den! japanska! företagskulturen! lett! till! att! den! genomsnittliga! styrelsen! i!
Japan!är!betydligt!större!än! i!många!andra! länder.!Flera!kontinentaleuropeiska! länder!
har! dubbelt! styrelsesystem.! Dessa! olikheter! kan! leda! till! att! generaliserade!
rekommendationer! för! styrelseutformning! över! ett! stort! spann! av! länder,! exempelvis!
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OECD,!kan!vara!kontraproduktivt!och!motarbeta!själva!ändamålet!att!göra!styrelser!mer!
effektiva.!!

Olika! institutionella! förutsättningar!gör!varje!enskilt! land! intressant!att! studera.!Då!vi!
inte! finner! tidigare! forskning! som!behandlar!den! svenska!marknaden! tas!möjligheten!
att!utveckla!forskningsområdet.!Detta!leder!till!studiens!syfte.!

1.2!!!Syfte!

Syftet! med! denna! studie! är! att! undersöka! om! det! går! att! urskilja! samband! mellan!
styrelsens! storlek! och! bolagets! värde,!mätt! som! Tobin’s! Q,! för! svenska! börsnoterade!
företag!under!åren!2011,!2012!och!2013.!!!

1.3!!!Disposition!

Dispositionen! av! uppsatsen! lyder! som! följande;! i! kapitel! två! presenteras! uppsatsens!
teoretiska!ramverk.!I!det!tredje!kapitlet!ges!en!redogörelse!för!tidigare!forskning!inom!
ämnet! samt!beskrivning!av! svensk!bolagsstyrning! i! en! internationell! kontext.!Kapitlet!
avslutas!med!studiens!hypotes.!I!det!fjärde!kapitlet!presenteras!den!metod!som!används!
vid! genomförandet! av! undersökningen! samt! beskrivning! av! dataurval! och!
datainsamling.! I! kapitel! fyra! redogörs! även! för! Tobin’s! Q! som! värderingsmått.!
Uppsatsens! femte! kapitel! innefattar! studiens! empiriska! resultat! samt! en! diskussion!
kring!resultaten!kopplat!till!tidigare!forskning,!teori!och!institutionellt!ramverk.!Kapitlet!
avslutas!med!förslag!till!framtida!forskning.!I!uppsatsens!sjätte!och!sista!kapitel!görs!en!
sammanfattning!och! slutsats! kring!de! resultat! och!observationer! som!presenterades! i!
kapitel!fem.!

!

!

!

!

!

!
!
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2.!TEORI!

I!detta!kapitel!presenteras!en!genomgång!av!den!teoretiska!referensram!som!används!för!

att!koppla!samman!resultat!med!tidigare!forskning.!!

2.1!Människor!i!grupp!

Tidigare!forskning!visar!ett!negativt!samband!mellan!ett!stort!antal!styrelsemedlemmar!
och!effektivitet!(Yermack,!1996).!Lipton!och!Lorsch!(1992)!har!i!sin!forskning!kommit!
fram! till! att! en! styrelse! inte! bör! bestå! av! mer! än! tio! styrelseledamöter! och! att! en!
sammansättning! på! åtta! till! nio! ledamöter! är! att! föredra.! Dessa! påståenden! vilar! på!
tidigare! forskning! inom! organisationsteori! som! behandlar! gruppstruktur! och!
motivation.!Teorier!kring!hur!grupper!fungerar!grundas!i!det!faktum!att!människor!till!
stor!del!spenderar!tid!och!interagerar!med!andra,!både!till!vardags!och!i!arbetslivet.!Att!
bilda! förståelse! för! hur! beteenden! förändras! beroende! på! vilken! grupp! människor!
befinner! sig! i! är! viktig! för! att! förstå! vad! som! sker! inom! organisationer! (Bakka! et! al.,!
2006).!!

För!att!mäta!utfallen!av!beslut!som!tas!i!grupper!analyserade!Janis!(refererad!i!Brown,!
1988,! s.! 212)! utrikespolitiska! beslut! i! USA.! Janis! (refererad! i! Brown,! 1988,! s.! 213)!
identifierade! fem! drag! som! kännetecknar! beslut! som! resulterar! i! dåliga! utfall,! teorin!
kallas!för!‘groupthink’.!Bristfälliga!beslut!är!enligt!Janis!(refererad!i!Brown,!1988,!s.!213)!
ett!utfall! av! grupper! som!karaktäriseras! av! en! stark! sammanhållning! som!är! skyddad!
från!annan!information!än!den!som!finns!tillgänglig!i!gruppen.!Det!skapas!en!illusion!av!
enhällighet!och!korrekthet!då!den!starka!sammanhållningen!i!gruppen!skapar!ett!klimat!
där!tankar!och!idéer!som!inte!är!i!samsyn!med!övriga!gruppen!inte!accepteras.!Vidare!är!
beslut!tagna!av!gruppen!bristfälliga!då!det!inte!läggs!ner!resurser!på!att!hitta!alternativa!
lösningar!och!metoder!på!uppkomna!problem!samt!att!beslutsfattandet!ofta!sker!under!
tidspress!där! gruppen! är! tvingad! att! hitta! snabba! lösningar! (Janis,! refererad! i!Brown,!
1988,!s.!213).!!

Styrelser! förväntas! ta!komplexa!beslut! som!är!beroende!av!att! gruppen! innehar!vissa!
typer! av! färdigheter! och! kunskaper.! Resonemanget! att! en! stor! grupp! besitter! mer!
kunskap! än! en! liten! grupp! är! svårt! att! förkasta.! Trots! detta! visar! forskning! av!
Ringelmann!(refererad!i!Baumeister!&!Vons,!2007,!s.!755)!att!när!fler!personer!adderas!
till! en! grupp! minskar! dess! produktivitet.! RingelmannGeffekten! kallas! den! teori! som!
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ligger! bakom! resonemangen! att! stora! grupper! är! svåra! att! koordinera! samt! att! stora!
grupper!medför!minskad!motivation!(Ringelmann,!refererad!i!Baumeister!&!Vons,!2007,!
s.! 755).! Den! motivationsminskning! som! uppstår! i! stora! grupper! kan! förklaras! av!
begreppet! ‘social! loafing’! som! betyder! att! den! individuella! arbetsinsatsen! minskar! i!
grupp! jämfört!vid! individuella!arbetsinsatser! (refererad! i!Baumeister!&!Vons,!2007,! s.!
909).!!

För! att! undersöka! vilka! faktorer! som! gör! en! grupp! produktiv! myntade! Steiner!
(refererad!i!Hogg!&!Vaughan,!2013,!s.!282)!begreppet!‘process!loss’.!Steiner!(refererad!i!
Brown,!1988,!s.!180)!menar!att!grupper!aldrig!når!sin!fulla!potential!på!grund!av!en!rad!
olika! faktorer;! minskad! ansträngning,! bristfällig! sammansättning! av! gruppen,!
koordinationsproblem! samt! ineffektivt! ledarskap.! Det! pekas! även! ut! att! dålig!
produktivitet! i! grupper! kan! bero! på! dålig! tillgång! av! resurser! som! är! nödvändiga! för!
slutförandet!av!uppgifter!samt!att!även!om!resurserna!finns!tillgängliga!används!de!inte!
effektivt!(Steiner,!refererad!i!Brown,!1988,!s.!179).!!

2.2!PrincipalXagentteorin!

Den!klassiska!principalGagentteorin!som!utformades!av!Jensen!och!Meckling!(1976)!är!
vitt!använd!som!förklaringsmodell!inom!forskningsområdet!för!företagsstyrning.!Teorin!
behandlar!det!fundamentala!problemet!som!uppstår!när!ägande!och!kontroll!separeras!
i! företag.! När! det! är! en! och! samma! grupp! eller! person! som! äger! och! kontrollerar! ett!
företag!sker!detta!i!ägarnas!egenintresse.!När!det!inte!längre!är!aktieägarna!som!direkt!
utför!det!löpande!arbetet!inom!företaget!överlåts!detta!till!ledningen.!Denna!separation!
skapar!ett! intresseproblem!då! ledningen!kan!sköta!det!dagliga!arbetet!med! influenser!
av!sitt!eget!intresse!och!inte!aktieägarnas!(Jensen!och!Meckling,!1976).!Ur!detta!uppstår!
agentkostnaden,! det! vill! säga! kostnaden! för! aktieägarna! att! låta! någon! annan! sköta!
företaget.!!

För!att! lösa!agentproblem!föreslog!tidig! forskning!så!som!Jensen!och!Meckling!(1976)!
och!Fama!och!Jensen!(1983)!att!effektiva!system!för!bolagsstyrnings!ska!tillsättas!i!form!
av!en!styrelse.!Styrelsen!kan!i!detta!sammanhang!ses!som!en!brygga!mellan!aktieägarna!
och! företagets! ledning,! då! det! är! deras! uppgift! att! se! till! att! företagets! styrs! i!
aktieägarnas! intresse! (Kollegiet! för! svensk! bolagsstyrning,! 2010,! s.! 16).! För! att! göra!
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detta!finns!det!ett!flertal!mekanismer!till!hands,!så!som!valberedningen,!arvoderingG!och!
revisionsutskottet.!!

I! teorin! kan! agentproblem! lösas! genom! perfekta! kontrakt! som! ska! sammanföra!
intresset! mellan! aktieägarna! och! ledningen.! I! praktiken! innebär! detta! olika! typer! av!
incitamentsystem,!men!som!diskuteras!av!Bebchuk!och!Fried! (2003,! s.!72,!2006,! s.!8)!
kan! detta! via! påverkan! av! ledningen!på! styrelsen! ge! omvända! effekter.! Styrelsen! kan!
enligt! Bebchuck! och! Fried! (2003,! 2006)! ha! incitament! att! kompensera! ledningen! och!
kan!ha! relationsbaserade! anledningar! att! öka!kompensationen.!Vilket! i! sin! tur! istället!
för! tillåta! styrelsen! att! vara! ett! kontrollerande! organ! kan! förvärra! principalG
agentsituationen.!Detta!är!i!linje!med!hur!Yermack!(1996)!resonerar.!När!styrelsen!blir!
större!minskar!effektiviteten!av!incitamentfunktionen!(Yermack,!1996,!s.!210).!!

!
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3.!TIDIGARE!FORSKNING!&!INSTITUTIONELLT!RAMVERK!

I! detta! avsnitt! redogörs! för! tidigare! forskning! som! undersöker! samband! mellan!

styrelsestorlek! och! värdering! av! företag.! Detta! följs! av! en! beskrivning! av! svensk!

bolagsstyrning!i!en!internationell!kontext.!Avsnittet!avslutas!med!uppsatsens!hypotes.!!

3.1!Litteraturgenomgång!!

Yermack! (1996)! följer! upp! de! tidigare! resonemangen! som! fördes! av! både! Lipton! och!
Lorsch! (1992)! och! Jensen! (1993).! Tidigare! forskning! som! undersöker! hur! olika!
sammansättningar! av! styrelser! påverkar! värdering! av! företag! har! prioriterat! andra!
aspekter!än!just!storleken!på!styrelsen!(Yermack,!1996,!s.!188).!Yermack!(1996,!s.!209)!
har! funnit! stöd! för! att! styrelser! med! många! ledamöter! karaktäriseras! av! dålig!
kommunikation!och!långa!beslutsprocesser.!!I!sin!forskning!undersökte!Yermack!(1996,!
s.!185)!relationen!mellan!ledningsstorlek!och!värdering!av!företaget!genom!att!använda!
sig! av! data! från! 452! amerikanska! företag! under! tidsperioden! 1984G1991.! Yermack!
(1996,!s.!190,!192)!använde!Tobin’s!Q!som!en!approximation!av!värdering!tillsammans!
med!finansiella!nyckeltal!så!som!ROA!och!ROE.!Resultatet!visade!ett!negativt!samband!
mellan!värdering!och!styrelsens!storlek,!detta!resultat! förstärktes!även!av!ett!negativt!
samband!mellan! styrelsens! storlek! och! de! finansiella! nyckeltalen.! Han! bekräftar! den!
påpekade! relationen!mellan! stora! styrelser! och! ineffektivitet! (Yermack,! 1996,! s.! 210).!
Dessutom,! för! att! ytterligare! stärka! sitt! argument,! finner! Yermack! (1996,! s.! 211)! att!
marknaden!reagerar!positivt!på!tillkännagivanden!angående!en!minskad!styrelse.!!

För!att!föra!forskningen!vidare!valde!Eisenberg!et!al.!(1998)!att!testa!hur!sambandet!ser!
ut! på! mindre! företag! och! genomförde! en! liknande! studie! på! den! finska! marknaden.!
Detta!är!av! intresse!då!ägarstrukturen!skiljer! sig!åt!mellan!större!och!mindre! företag,!
vilket!i!sin!tur!kan!påverka!rollen!och!uppdragen!hos!styrelsen!(Eisenberg!et!al.,!1998,!s.!
42).! Med! ett! slumpmässigt! urval! om! ca! 900! mindre! bolag! undersöktes! sambandet!
mellan! styrelsestorlek! och! företagsprestation! mätt! som! industrijusterad! ROA!
(Eisenberg!et!al.,!1998,!s.!36).!Eisenberg!et!al.!(1998)!fann,!precis!som!Yermack!(1996),!
ett!negativt!samband!mellan!styrelsens!storlek!och!företagsprestation.!!

De! Andres! et! al.! (2005)! tar! forskningen! till! ett! bredare! globalt! perspektiv! och!
undersöker! hur! styrelsens! storlek,! sammansättning! och! interna! funktioner! påverkar!
företagets! värdering.! I! studien! undersöks! 450! företag! från! tio! länder! som! alla! är!
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medlemmar! i! OECD,! varav! av! tre! av! länderna! som! undersöks! är! anglosaxiska! (De!
Andres! et! al.,! 2005,! s.! 198).! Studien! grundas! i! det! växande! intresset! för! sambandet!
mellan! bolagsstyrning! och! värdering! där! De! Andres! et! al.! (2005,! s.! 198)! menar! att!
intresset!växt!sig!starkt!i!och!med!den!effektiva!bolagsstyrningens!bidrag!till!minskade!
agentkostnader.! De! Andres! et! al.! (2005)! diskuterar! styrelsens! viktiga! funktion! som!
övervakare.!I!linje!med!tidigare!forskning!som!influerats!av!gruppteori!anser!de!Andres!
et!al.!(2005,!s.!199)!att!de!positiva!effekter!som!en!stor!styrelse!medför,!i!form!av!bättre!
övervakning,! inte! överväger! de! negativa! effekter! som! uppstår! i! stora! grupper.! De!
negativa!effekterna!i!och!med!en!stor!styrelse!är!bland!annat!dålig!kommunikation!och!
långa!beslutsprocesser.!Författarna!använder!en!approximation!av!bookGtoGmarket! för!
att!mäta!företagens!värde.!De!använder!även!en!variant!av!Tobin’s!Q!för!att!kontrollera!
känsligheten! av! studiens! resultat! (De! Andres! et! al.,! 2005,! s.! 200).! I! regressionen!
används! även! ett! antal! kontrollvariabler! så! som! antal! oberoende! styrelseledamöter,!
ROA! och! dummyvariabler! för! de! företag! som! är! grundade! i! anglosaxiska! länder! (De!
Andres!et!a.,!2005,!s.!202).!De!Andres!et!al.!(2005,!s.!208)!finner!ett!negativt!samband!
mellan! styrelsestorlek! och! värdering! av! företag! efter! att! ha! justerat! för! alternativa!
definitioner! av! de! oberoende! variablerna! för! storlek,! styrelsestorlek,! sammansättning!
av!styrelse,!interna!funktioner!samt!effekter!av!industri!och!land.!!!!

Coles! et! al.! (2008,! s.! 330)! påpekar! att! stora! organisationer! så! som!TIAAGCREF,! en! av!
världens!största!pensionsfonder!och!CalPERS,!också!en!stor!pensionsfond,!har!börjat!ta!
åt!sig!och!influeras!av!akademins!påståenden!att!mindre!styrelser!är!positivt.!De!hävdar!
att!olika!storlek!på!styrelse!passar!olika!företag!med!varierande!behov.!Ett!företag!med!
bredare!verksamhet!och!som!verkar!i!mer!”avancerade”!branscher,!där!vd!och!ledning!
kan!behöva!ett!större!stöd!från!styrelsen,!bör!gynnas!av!en!större!styrelse!(Coles!et!al.,!
2008,!s.!332).!Coles!et!al.!(2008,!s.!351)!finner!stöd!för!sin!hypotes!och!konstaterar!att!
Tobin’s! Q! är! positivt! relaterat! med! styrelsens! storlek! för! större! och! mer! komplexa!
amerikanska!företag.!!

Resultat!från!olika!länder!är!till!stora!delar!sammanhängande!och!pekar!på!ett!negativt!
samband,!men!att!det!är!olika!robust,!och!att!det!inte!är!lika!tydligt!med!sambandet!med!
lönsamhet! (Guest,! 2009).! Därför! genomför!Guest! (2009,! s.! 386)! liknande! kvantitativa!
undersökningar!på!den!engelska!marknaden!under!åren!1981G2002!och! finner! starka!
negativa! samband!mellan! styrelsen! storlek! och! lönsamhet,! Tobin’s! Q! och! avkastning.!
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Dessutom! finner!Guest! (2009,! s.! 386)! att! det! negativa! sambandet! är! som! starkast! för!
större!bolag,! där! också! styrelsen! tenderar! att! vara! större,! vilket!motsäger!Coles! et! al.!
(2008,!s.!351).!Han!är!dock!öppen!för!förklaringar!och!säger!som!Coles!et!al.!(2008)!att!
krav!från!myndigheter!och!regulatorers!håll!huruvida!styrelsen!ska!utformas!troligtvis!
inte!skulle!leda!till!förbättrad!prestation!(Guest,!2009,!s.!402).!

Eftersom! det! inte! endast! är! företagsspecifika! attributer! som! påverkar! hur! styrelser!
fungerar,!utan!även!olika!institutionella!förutsättningar!i!olika!länder,!är!det!av!intresse!
att! utöka! den! idag! amerikanskt! dominerande! empiriska! litteraturen.! Exempelvis!
påpekar!Guest! (2008,! s.!51)!att! engelska! styrelser!har!en!mindre!övervakande!roll! än!
amerikanska.! Även! i! de! Andres! et! al.! (2005,! s.! 200)! påpekar! författarna! skillnader! i!
institutionella!förhållanden!mellan!länder,!med!exempelvis!tvåskiftsstyrelser!i!Tyskland!
och! Holland.! Senare! studier! så! som! Xie! och! Fukumoto! (2013)! tacklar! frågan! på! den!
japanska!marknaden.! Den! institutionella!miljö! som! japanska! företag! verkar! i,! präglas!
starkt!av!deras!företagsgrupper!och!därmed!betydligt!större!styrelser!än!övriga!länder.!
De! finner! ett! positivt! samband!mellan! ROA! och! storlek! när! styrelser! är! små,! och! ett!
negativt!samband!när!de!är!stora!(Xie!&!Fukumoto,!2013,!s.!2).!!

3.2!Svensk!bolagsstyrning!i!en!internationell!kontext!

Den!svenska!modellen!för!bolagsstyrning!har!ett!starkt!inslag!av!den!klassiska!‘comply!
or! explain’Gtillvägagångssättet! som! främst! återfinns! i! Storbritannien.! Tanken!med! ett!
system!präglat!av!självreglering!och!med!andan!att!där!bolag!antingen!följer!koden!eller!
förklarar! sig! bygger! på! att! ett! effektivare! styre! för! företag! uppnås.! Detta! innebär! att!
svenska!företag!inte!måste!följa!koden!till!punkt!och!pricka,!utan!kan!välja!att!avvika!om!
de! anser! att! omständigheterna! kräver! det.! De! får! sedan! förklara! sina! avvikelser! och!
varför!de!valde!att!agera!som!de!gjorde!(Kollegiet!för!svensk!bolagsstyrning,!2014,!s.!1).!
Detta!är!i!kontrast!till!exempelvis!USA!där!en!stor!del!av!tidigare!empirisk!forskning!är!
genomförd.!I!USA!tillämpas!en!mer!regelbaserad!kod!där!eventuella!avvikelser!kan!vara!
straffbart.! Amerikansk! kod! förespråkar! precis! som! svensk! kod! att! det! ska! vara! en!
majoritet! eller! övervikt! av! oberoende! styrelseledamöter! (Kollegiet! för! svensk!
bolagsstyrning,!2010,!s.!13).!

Den! svenska! bolagskoden! har! ett! par! punkter! som!direkt! påverkar! styrelsens! storlek!
och! sammansättning.! Generellt! framgår! det! att! styrelsen! ska! ha! en! storlek! som! “...!
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säkerställer! dess! förmåga! att! förvalta! bolagets! angelägenheter! med! integritet! och!
effektivitet”!(Kollegiet! för!svensk!bolagsstyrning,!2010,!s.!16).!Koden!ger!även,! i! likhet!
med! Jensen! (1993),! riktlinjer! om!att! högst! en!person! i! styrelsen! får! arbeta! i! bolagets!
ledning!(Kollegiet!för!svensk!bolagsstyrning,!2010,!s.!12).!I!Sverige!tillämpas!även!i!regel!
en! enkel! styrelsestruktur,! i! likhet!med! USA! och! Storbritannien,!men! till! skillnad! från!
exempelvis!Tyskland.!!

I! jämförelse! med! tidigare! studier! är! det! genomsnittliga! antalet! styrelsemedlemmar!
mindre! i! Sverige.! För! samtliga! bolag! listade! på! Nasdaq! OMX! Nordic! har! det!
genomsnittliga!antalet!styrelsemedlemmar!inte!förändrats!mer!än!från!6.4!till!6.5!under!
åren!2007!till!2013.!För!Large!CapGlistan!är!motsvarande!siffra!8.1!till!8.3!(Fristedt!et!al.,!
2013).!Detta!kan!sättas! i! relation! till! stickprovet! som!Yermack! (1996)!använde,!vilket!
hade!ett!medelantal!styrelsemedlemmar!på!12.25.!Eftersom!ägarstrukturen!skiljer!sig!åt!
mellan!Sverige! (och!många!andra!kontinentaleuropeiska! länder)!och! till! exempel!USA!
samt!Storbritannien!på!det!sättet!att!det!finns!fler!stora!ägare!med!inflytande!i!Sverige,!
så!påverkar!det!också!styrelsearbetet!på!det!vis!att! fler! storägare! tar!plats! i! styrelsen!
(Kollegiet!för!svensk!bolagsstyrning,!2010,!s.!11).!Detta!leder!till!studiens!hypotes.!!

3.3!Hypotes!

Vår! hypotes! baseras! på! att! styrelsens! funktion! påverkar! värdering! av! företag.! Dess!
funktion!påverkas! i! sin! tur! av! styrelsens! storlek! i! linje!med!ovan!nämnda! teorier!och!
institutionella!ramverk.!I!förhållande!till!länder!där!tidigare!studier!genomförts,!präglas!
svenska! företag!av! små!styrelser.!Detta! i! kombination!med!ovan!presenterade! teorier!
om! gruppdynamik! leder! till! att! det! ej! förväntas! finnas! ett! negativt! samband! mellan!
styrelsestorlek!och!värdering,! i!motsatts! till! resultat!presenterade!av!Yermack!(1996).!
Förutsättningarna!för!denna!undersökning!liknar!Coles!et!al!(2008)!och!Eisenberg!et!al.!
(1998)! vad! gäller! styrelsestorlek! då! deras! stickprov! har! en! genomsnittlig!
styrelsestorlek! på! 10,4! respektive! 3,7! personer.! I! denna! studies! stickprov! är!
medelvärdet! för! styrelsestorlek! 6.5! personer.! I! linje! med! ovan! nämna! gruppteorier!
förväntas! därför! inte! effektivitetsproblem! drabba! svenska! styrelser! i! samma!
utsträckning! som! styrelser! i! länder! där!medelvärdet! för! antal! styrelsemedlemmar! är!
högre.!!

En!styrelse!med!många!styrelsemedlemmar!påverkar!inte!företagets!värde!negativt.!



! ! 12!

4.!DATA!&!METOD!

I! detta! avsnitt! redogörs! för! val! av! metod! och! tillvägagångssätt! för! insamling! av! data.!

Vidare!görs!en!beskrivning!av!data!samt!beskrivning!av!logaritmer!och!dummyvariabler.!I!

slutet! av! avsnittet! görs! även! en! mer! genomgående! förklaring! till! Tobin’s! Q! som!

värderingsmått.!

4.1!Datainsamling!

För! att! genomföra! studien! har! data! som! behandlar! styrelsemedlemmar! och! diverse!
finansiella!mått! från!2011,!2012!och!2013!samlats! in,!sammanställts!och!analyserats! i!
Microsoft! Excel.! Efter! att! data! sammanställts! genomfördes! en! multipel!
regressionsanalys.!!

SIS! Ägarservice! är! specialiserade! på! ägardata! för! svenska! börsnoterade! företag! och!
använder! sig! av! informationskällor! så! som! Euroclear! och! Finansinspektionen! för! att!
sammanställa! sin! informationsbas.! Företagslistan! som! använts! baserades! på! SIS!
Ägarservices! databas! samt! Nasdaq! OMX! Nordics! hemsida.! Antal! styrelsemedlemmar!
och!oberoende!styrelsemedlemmar!hämtades!från!bokserien!“Styrelser!och!revisorer!i!
Sveriges!Börsföretag”,!publicerad!av!SIS!Ägarservice.!Då!information!för!ett!fåtal!företag!
inte!fanns!med!i!böckerna!hämtades!den!informationen!manuellt!från!årsredovisningar.!!

Databasen!Datastream!har!används!för!att!ta!fram!det!nödvändiga!finansiella!data!som!
undersökts.!Datastream!som!finns!tillgänglig!via!Uppsala!Universitets!bibliotek.!Nedan!
är! den! data! som! hämtades! samt! symbol! i! Datastreams! databas! inom! parantes.! EBIT!
(WC18191),! Total! Assets! (WC02999)! för! att! kunna! beräkna! ROA! (Return! on! assets).!
Captial!Expenditures/Sales!(WC08421),!MVE!(WC08001),!Preferred!Stock!(WC03451),!
Long!Term!Debt! (WC03251),! Short!Term!Debt!&!Current!Portion!Of! Long!Term!Debt!
(WC18232),! Current! Assets! Total! (WC02201),! Total! Capital! (WC03998).! All! data!
hämtades! för! åren! 2011,! 2012! och! 2013,! förutom! komponenterna! av! ROA! som! även!
hämtades!för!2010.!!

4.2!Urval!

Data!sammanställdes!för!totalt!203!företag!för!åren!2011,!2012!och!2013.!Detta!var!det!
totala!antalet! företag!som!återfanns! i!SIS!Ägarservice!och!som!varit! listade!på!Nasdaq!
OMX!Nordic!under!undersökningsperioden.!De!företag!som!inte!varit!listade!under!hela!
undersökningsperioden!uteslöts!från!urvalet.!På!grund!av!detta!skiljer!sig!antal!listade!



! ! 13!

företag!i!dagsläget!från!det!urval!som!undersökningen!baseras!på!då!det!både!fallit!bort!
och!tillkommit!företag!under!2011,!2012!och!2013.!

I! linje! med! Yermack! (1996,! s.! 189)! uteslöts! vissa! företag! från! det! ursprungliga!
stickprovet.!De! företag! som! togs! bort! var! företag! kategoriserade! som! “financials”! och!
“utilities”.!Då!fastighetsbolag!kategoriseras!som!“financials”!enligt!Nasdaq!OMX!Nordic!
togs!även!dessa!bolag!bort! från!urvalet.!De!företag!som!kategoriseras!som!“financials”!
och! “utilities”! (hädanefter! kallade! finansG,! fastighetsG! och! energibolag)! utesluts! bland!
annat!på!grund!av!regulatoriska!anledningar!samt!missvisande!EBITGmarginaler!som!är!
ett!av!de!finansiella!måtten!som!används!för!robusthetstest.!För!att!avgöra!vilka!företag!
som!tillhörde!vilken!bransch!användes!Nasdaq!OMX!Nordics!egen!kategorisering.!Från!
de! kvarvarande! företagen! togs! enskilda! observationer! bort! om! data! saknades.! De!
beroende! variablerna! i! undersökningen,! Tobin’s! Q! och! EBITGmarginal,! beskrivs!
tillsammans!med!företagsurvalet!i!Tabell!1.!

!

Som!visas! av!Tabell! 1! var!det! totala! antalet! företag!203!och!162!efter!det! rensats! för!
företag!inom!finansG,!fastighetG!eller!energibranschen.!Antalet!observationer!är!inte!tre!
gånger! så! många! som! antalet! företag! då! vissa! observationer! togs! bort! på! grund! av!
saknad! data.! Tobin’s! Q! är! högst! i! Mid! Cap! sektorn! och! lägst! i! Small! Cap.! Då! många,!
framförallt! företag! inom!den!medicinska! sektorn,! har! stora! förluster! i! förhållande! till!
försäljning,! är! både!medelvärde!och!median! för!EBITGmarginal! presenterat! i! Tabell! 1.!
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Att!endast! titta!på!medelvärdet!av!EBITGmarginal! skulle!ge!en!missvisande!bild!av!att!
företag!på!Small!Cap!i!regel!presterar!dåligt.!!

I! Tabell! 2! listas! beskrivande! statistik! för! data! över! de! oberoende! variablerna! som!
används! i! undersökningen.! För! att! ge! en! mer! genomgående! beskrivning! av!
styrelsestorlek!presenteras!mer!information!för!denna!variabel!i!Tabell!2.!

!

Styrelsestorlekens!medelvärde! är! högst! i! Large! Cap!med! 7.9! styrelsemedlemmar! och!
lägst! i! Small! Cap! med! ett! medelvärde! på! 5.8! personer.! I! genomsnitt! för! alla! företag!
spenderades! cirka! fem! procent! av! total! försäljning! på! investeringar! i! materiellaG! och!
anläggningstillgångar.! Andelen! oberoende! styrelseledamöter! är! högst! i! Small! Cap! och!
minst!i!Large!Cap!med!cirka!66G!respektive!60!procent.!

4.3!!Metoddiskussion!

Genom! en! regressionsanalys! undersöktes! relationen! mellan! Tobin’s! Q! och! antal!
styrelsemedlemmar! i! svenska! börsnoterade! företag! där! Tobin’s! Q! är! den! beroende!
variabeln!och!styrelsestorlek!den!förklarande.!!

I! tidigare! forskning,! där! samband! mellan! styrelsestorlek! och! värdering! av! företag!
undersökts,!har!det!finansiella!måttet!Tobin’s!Q!använts.!Värderingsmåttet!utvecklades!
av! James! Tobin! där! Tobin’s! Q! är! kvoten! av! ett! företags! marknadsvärde! och!
återanskaffningsvärdet!av!kapital! (Chung!&!Pruitt,!1994).!Tobins’s!Q!är!en!hänvisning!
till! hur! väl! företag! skapar! mervärde! i! förhållande! till! insatt! kapital.! När! QGvärdet!
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överstiger! 1! är! detta! en! indikation! på! att! företaget! bör! investera! då! värdet! av!
investeringen!är!högre!än!dess!kostnad!(Lindenberg!&!Ross,!1981,!s.!2).!

Många! analytiker! anser! att! de! inte! kan! förlita! sig! på! de! resultat! som! fås! genom!
tillämpning!av!Tobin’s!Q!vid!analys!av!utfallen!av!olika!finansiella!beslut.!Detta!grundar!
sig! till! viss!del! i! att!det! finns!begränsningar! i!Tobin’s!Q! jämfört!med!andra! finansiella!
mått,! som! exempelvis! beta,! då! data! som! behövs! för! att! beräkna! Tobin’s! Q! är!
svårtillgänglig! (Chung!&! Pruitt,! 1994,! s.! 70).! Chung! och! Pruitt! (1994)! diskuterar! den!
problematik! som! uppstår! när! Tobin’s! Q! ska! tillämpas! och! kritiserar! det!
tillvägagångssätt!presenterat!av!Lindenberg!och!Ross!(1981).!De!menar!att!beräkningen!
av!Q!är!så!komplex!att!även!de!mest!erfarna!analytiker!har!svårigheter!att!estimera!Q!på!
ett!korrekt!vis.!Lindenberg!och!Ross!(1981)!uträkning!av!Tobin’s!Q!är!tidskrävande!ur!
två!perspektiv;!för!det!första!krävs!det!mycket!data!och!för!det!andra!är!beräkningen!av!
formeln!komplicerad!(Chung!&!Pruitt,!1994,!s.!70).!!

Då! Tobin’s! Q! ligger! till! grund! för! finansiella! beslut! är! det! viktigt!med! en! formel! som!
estimerar!Q!på!ett!enkelt!och!rättvisande!sätt.!Chung!och!Pruitt!(1994)!ställer!sig!frågan!
om! det! är! möjligt! att! hitta! en! approximering! av! Tobin’s! Q! som! baseras! på!
grundläggande! finansiell! information.! I! deras! studie! presenterar! författarna! ett!
alternativt! sätt!att!beräkna!Tobin’s!Q!som!till!96.6%!ger! lika! resultat! som!Lindenberg!
och!Ross!(1981)!uträkning!(Chung!&!Pruitt,!1994,!s.!70).!Det!approximerade!Tobin’s!Q!
baseras!på! lättillgänglig!bokföringsmässig! information!där!MVE!är!marknadsvärdet!av!
företagets!aktier,!PS!är!värdet!av!företagets!preferensaktier,!DEBT!är!netto!av!företagets!
kortfristiga! skulder,! omsättningstillgångar! samt! långfristiga! skulder! och! TA! är! Totala!
tillgångar.! (Chung!&! Pruitt,! 1994,! s.! 71).! Den! stora! skillnaden!mellan! Lindenberg! och!
Ross! (1981)! uträkning! av! Tobin’s! Q! och! det! approximerade! Tobin’s! Q! är! att!
återanskaffningsvärdet! av! kapital! är! det! samma! som! det! bokförda! värdet! (Chung! &!
Pruitt,!1994,!s.!71).!Ekvationen!för!det!approximerade!Q!visas!i!Ekvation!1.!!

!

!""#$%.! = !"# + !" + !"#$
!"#$%!!""#$" !

!

!!!!!!!!(1)!
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Att!beräkna!Tobin’s!Q!är!som!tidigare!nämnt!komplicerat!då!återanskaffningskostnaden!
av!ett!företags!tillgångar!är!svårt!att!ta!fram.!På!grund!av!detta!användes!i!denna!studie!
det! approximerade!Tobin’s!Q! som!presenteras!av!Chung!och!Pruitt! (1994)! .! Liknande!
förenklingar!görs!av!exempelvis!Guest!(2009).!!

I!regressionen!användes!även!ett!antal!kontrollvariabler.!Yermack!(1996)!använder!sig!
av! 6! olika! kontrollvariabler.! Dessa! är! 1)! företagsprestation:! mätt! som! avkastning! på!
totalt! kapital! (ROA)! för! nuvarande! år! samt! ett! och! två! år! tillbaka! i! tiden,! 2)!
företagsstorlek:!mätt!som!en!logaritmering!av!totalt!kapital,!3)!tillväxtmöjligheter:!mätt!
genom! att! dela! investeringar! i! materiellaG! och! anläggningstillgångar! (CAPEX)! med!
försäljning,! 4)! diversifiering:!mätt! genom! antal! branschsegment! företaget! verkar! i,! 5)!
sammansättning!av!styrelsen:!antal!oberoende!styrelseledamöter!mätt!i!procent!och!6)!
styrelsens!aktieinnehav:!mätt!i!procent!av!totala!aktiestocken!(Yermack,!1996,!s.!195).!
Kontrollvariablerna! ska! försöka! beskriva! utvecklingen! i! Tobin’s! Q! och! är! därmed!
minska! risken! för! att! dra! felaktiga! slutsatser! om! hur! huvudvariabeln,! styrelsestorlek,!
påverkar!effektiviteten!i!styrelsens!arbete!(Yermack,!1996).!!

I! denna! studie! användes! fyra! av! de! sex! kontrollvariabler! som! Yermack! (1996)!
inkluderar! i!sin!regression!för!att!mäta!samband!mellan!Tobin’s!Q!och!styrelsestorlek.!
Den!första!kontrollvariabeln!som!är!ROA.!Denna!variabel! inkluderas! i!regressionen!då!
lönsamhet! till! stor! del! förklarar! värdering! av! företag.! Dock! används! endast! ROA! för!
observationsåret!(2011,!2012!och!2013)!och!inte!för!ett!och!två!år!tillbaka!i!tiden.!Vår!
slutliga!formel!för!regressionen!presenteras!i!Ekvation!2.!!

 

!"#$!!!!!!,! = 

! + !!1 !" STYRELSESTORLEK!,! + !β2OBEROENDE!,! + !β3ROA!,! + !4!"#$%
!"#$! !,!

+ 

β5 !" STORLEK!,! + BRANSCHDUMMY!,! + !ε!,! 

!

Ett! företags! värdering! baseras! även! till! stor! del! på! dess! framtida! tillväxtpotential.! På!
grund!av!detta!användes!variabeln!CAPEX/SALES,!vilket!är!ett!mått!på!hur!stor!andel!av!
omsättningen!som!läggs!ned!på!investeringar!i!anläggningstillgångar!(Yermack,!1996,!s.!
192).! Det! är! viktigt! att! ta! hänsyn! till! att! investeringar! i! anläggningstillgångar! genom!
försäljning! endast! är! ett! lämpligt!mått! på! framtida! tillväxtpotential! i! vissa! branscher.!

(2)!
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Många!företag,!exempelvis!verksamma!inom!medicinindustri!och!teknologi,!har!större!
andel! av! sina! investeringar! inom! forskning! och! utveckling.! För! att! justera! för! detta!
använde! Yermack! (1996)! flera! varianter! av! variabler! för! att! ta! hänsyn! till! framtida!
tillväxtmöjligheter.! Han! fann! väldigt! få! systematiska! skillnader! beroende! på! vilken!
variabel!som!användes.!Bland!annat!använde!han!forskningG!och!utvecklingskostnader!
som!andel!av!försäljning,!avskrivningar!som!andel!av!försäljning,!men!fann!trots!detta!
ingen!större!förändring!i!koefficient!eller!signifikans.!!

I!linje!med!Yermack!(1996)!inkluderas!även!en!kontrollvariabel!för!sammansättning!av!
styrelsen! i! denna! studie.! Detta! mäts! som! den! procentuella! andelen! av! oberoende!
styrelsemedlemmar.! ! En! styrelsemedlem! definieras! som! oberoende! utifrån! ett! flertal!
omständigheter! där! bland! annat! tidigare! anställning,! delägarskap! samt!
affärsförbindelser! kontrolleras! (Kollegiet! för! svensk! bolagsstyrning,! 2010,! s.! 17).!
Tidigare! forskningsresultat! som! undersöker! samband! mellan! prestation! och! antal!
oberoende! styrelsemedlemmar! går! i!motsatt! riktning.! Vissa! resultat! indikerar! att! det!
inte! finns!något! samband!medan!andra! forskningsresultat! visar!att! styrelser!med!hög!
andel! oberoende! styrelsemedlemmar! resulterar! i! att! styrelsens! övervakningsfunktion!
samt!effektivitet!ökar!och!agentproblem!minskar!(Yermack,!1996,!s.!188).!Trots!spridda!
resultat!används!en!kontrollvariabel!för!sammansättning!av!styrelsen!i!regressionen.!!

Ett! problem! som! Yermack! (1996,! s.! 193)! påpekar! vid!metodgenomförandet! och! som!
även! kritiserats! av!Wintoki! et! al.! (2012)! är! att! antalet! styrelsemedlemmar! inte! bara!
påverkar! företagets! värde! utan! att! företagets! värde! naturligt! kan! leda! till! fler!
styrelsemedlemmar.! Detta! är! en! av! anledningarna! till! varför! företagets! storlek!mätt! i!
logaritmerat! totalt! kapital! tas! med! i! ekvationen! (Yermack,! 1996,! s.! 194).! Detta! med!
hänsyn! till! resonemanget! att! större! företag! kan! kräva! större! styrelser! då! det! krävs!
expertis!inom!olika!affärsområden.!Dessutom!skulle!styrelsens!storlek!kunna!öka!om!vd!
eller! styrelsen! vill! tillsätta! fler! oberoende! ledamöter! för! att! skapa! en! trygghetskänsla!
bland! ägarna! genom! att! se! till! så! övervakningen! fungerar! som! önskat! (Byrd! och!
Hickman,! 1992,! s.! 197).! Detta! är! ännu! en! anledning! till! varför! oberoende!
styrelseledamöter!inkluderas!som!kontrollvariabel!i!regressionen.!!

Trots! de! variabler! som! är! inkluderade! kritiserar! Wintoki! et! al.! (2012)! många! av! de!
tidigare! studierna.! Vid! genomförandet! av! denna! studie! bör! därför! kritiken! finnas! i!
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åtanke!då!den!till!stora!delar!använder!samma!metod!som!Yermack!(1996).!Wintoki!et!
al.!(2012,!s.!582)!hävdar!att!forskningen!kan!vara!vinklad!på!grund!av!metoder!som!inte!
är! anpassade! till! vad! som! ska! undersökas.!Med! användningen! av!metoderna! tas! inte!
hänsyn! till! faktumet! att! det! kan! vara! värderingen! av! företag! som! ökar! eller!minskar!
antalet! styrelsemedlemmar! och! inte! tvärt! om.! Dessutom! missar! de! som! använder!
tidigare!forskningsmetoder!det!eventuella!problemet!att!det!kan!finnas!andra!variabler!
som!gör!att!både!värderingen!och!styrelsestorleken!förändras.!Detta!tacklar!Wintoki!et!
al.!(2012,!s.!582)!genom!att!använda!en!så!kallad!“Generalized!method!of!moments”!och!
finner! att! flera! aspekter! av! styrelsesammansättning! inte! är! relaterade! till! värdering,!
utan!snarare!till!hur!företaget!har!presterat!historiskt.!

I!likhet!med!tidigare!studier!genomfördes!även!en!regressionsanalys!med!ett!finansiellt!
prestationsmått! istället! för! Tobin’s! Q! (Yermack,! 1996;! de! Andres! et! al,! 2005;! Guest,!
2009;!Xie!och!Fukumoto,!2013).!Prestationsmåttet!som!används!är!EBITGmarginal!som!
beroende! variabel.! EBITGmarginal! är! företagets! rörelseresultat! genom! försäljning.!
Formeln!för!regressionen!presenteras!i!Ekvation!3.!!

!

!"#$%&'()*&!!,! = 

! + !!1 !" STYRELSESTORLEK!,! + !β2OBEROENDE!,! + !β3ROA!,! + !4!"#$%
!"#$! !,!

+
β5 !" STORLEK!,! + BRANSCHDUMMY!,! + !ε!,! 

 

I!en!multipel!regressionsanalys!analyseras!variation!i!en!beroende!variabel!med!hjälp!av!
förklarande! variabler.! Vid! utförandet! av! regressionsanalyser! bör! variablerna! som!
analyseras! vara! normalfördelade! då! det! är! problematiskt! när! variablerna! är!
snedfördelad! vid! utförandet.! Genom! att! använda! den! naturliga! logaritmen!
normalfördelas!variabeln!kring!medelvärdet! (Sundell,!2010).! I! tidigare!studier!så!som!
exempelvis!Yermack!(1996),!Eisenberg!et!al.!(1998)!och!Coles!et!al.!(2008)!logaritmeras!
variabler! så! som! styrelsestorlek! samt! totalt! kapital.! I! linje! med! tidigare! forskning!
logaritmeras!även!dessa!variabler!i!denna!uppsats.!!

I!regressionsanalysen!användes!dummyvariabler!för!att!fånga!upp!olika!kategorier!som!
i!denna!studie!är!olika!branscher.!Dummyvariabler!är!oberoende!variabler!och!kan!anta!
värdet! 0! eller! 1.! Dummyvariabeln! antar! värdet! 1! om! en! observation! tillhör! en! viss!

(3)!
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kategori!och!0!om!observationen!faller!utanför!kategorin!(Murray,!2006,!s.!222).!Då!det!
data! som! analyserats! i! denna! studien! är! indelad! i! kategorier! efter! vilken! bransch!
företaget! verkar! i! utgör! varje! branschtillhörighet! en! oberoende! dummyvariabel.! De!
branscher!som!företagen!delats!in!efter!är!i!enighet!med!hur!Nasdaq!OMX!Nordic!delat!
in! svenska! börsnoterade! företag.! Efter! att! ha! eliminerat! finansG,! fastighetsG! och!
energibolag! vilket! är! vad! Yermack! (1996)! gjorde! i! in! undersökning! återstår! åtta!
branscher.! De! branscher! som! blir! dummyvariabler! är! ”oil! &! gas”,! ”materials”,!
”industrials”,! ”consumer! goods”,! ”consumer! services”,! ”health! care”,! ”telecom”! och!
”technology”.! Ett! exempel! på! hur! dummyvariabler! används! är! kategoriseringen! av!
Ericsson!där!företaget!tilldelas!dummyvariabeln!1!i!kolumnen!för!“telecom”!och!en!0!för!
övriga!branschkolumner!då!företaget!tillhör!kategorin!“telecom”.!!

Då! tidigare!studier! fokuserar!på!olika!storlekar!av! företag!genomfördes!metoden!med!
uppdelning! på! storlek.! Som! tidigare! nämnt! tittade! Eisenberg! et! al.! (1992)! på!mindre!
företag,! medan! exempelvis! Yermack! (1996)! och! Coles! et! al.! (2007)! valde! ut! större!
företag! på! de! marknader! de! undersökte.! För! att! få! med! alla! aspekter! av! detta!
genomfördes! metoden! dels! på! alla! företag,! men! även! uppdelat! efter! Large,! Mid! och!
Small!Cap.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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5.!RESULTAT!&!ANALYS!

I! detta! kapitel! presenteras! studiens! empiriska! resultat! genom! tabeller! och! förklarande!

text!samt!diskussion.!Kapitlet!avslutas!med!förslag!till!framtida!forskning.!!

5.1!Univariat!analys!

För! att! få! en! tidig! inblick! över! hur! data! för! de! beroende! och! oberoende! variablerna!
samspelar! presenteras! i! Figur! 1! nedan! sambandet!mellan! Tobin’s!Q! och!medelvärdet!
samt! medianen! för! styrelsestorlek.! Detta! motsvarar! Figur! 1! i! Yermack! (1996).!
Företagen!som!tillhör!branscherna!finansG,!fastighetsG!och!energi!har!uteslutits.!!

!

Som!visas! i!Figur!1! finns!det!antydan!till!ett!ökat!Tobin’s!Q!med!styrelsestorlek!till!en!
början.!Detta!kan!dock!vara!aningen!missvisande!då!det!inte!finns!många!företag!med!så!
få! styrelseledamöter! som! tre!eller! fyra.!Dessutom!är!det! få! företag! som!har! så!många!
styrelseledamöter! som! 10! eller! 12! varvid! det! lätt! negativa! sambandet! för! större!
styrelser!bör!tas!med!försiktighet.!För!att!ge!en!tydligare!bild!över!detta!samband!visas!i!
Figur!2!motsvarande!samband,!men!endast!för!Small!Cap,!där!mindre!styrelser!är!mer!
frekventa.!

!

!
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!

Figur!2!visar!att!sambandet! inte!är! lika!tydligt!negativt!när!styrelsestorleken!ökar!och!
urvalet! av! företag! är! Small! CapGlistade.! Om! man! ser! till! medianen! av! Tobin’s! Q! i!
förhållande! till! styrelsestorlek! kan! det! snarare! urskiljas! ett! positivt! samband.! Detta!
motiverar! ytterligare! uppdelningen! i! Large,! Mid,! och! Small! Cap! i! metoden! för! att!
eventuellt!kunna!urskilja!olika!samband,!beroende!på!storlek.!!

5.2!Regressionsanalys!

Regressionsanalysen! genomfördes! först! på! urvalet! av! företag! som! rensats! för!
branscherna! finansG,! fastighetsG! och! energi! med! Tobin’s! Q! som! beroende! variabel.!
Därefter!gjordes!ännu!en!regressionsanalys!för!samtliga!företag!i!likhet!med!Coles!et!al.!
(2008)! som! inte! exkluderar! finansG,! fastighetsG! eller! energibolag! i! sin! undersökning.!
Dessutom!gjordes,!i!likhet!med!tidigare!studier,!en!regressionsanalys!med!ett!finansiellt!
prestationsmått!som!beroende!variabel! (Yermack,!1996;!de!Andres!et!al,!2005;!Guest,!
2009;!Xie!och!Fukumoto,!2013).!Det!finansiella!prestationsmåttet!som!användes!i!denna!
studie!är!EBITGmarginal!som!är!ett!mått!på!företags!rörelseresultat.!Då!tidigare!studier!
fokuserat! på! olika! företagsstorlekar! och! tagit! hänsyn! till! det! enkla! faktum! att! större!
företag!naturligt!har!större!styrelser,!delades!även!företagen!upp!i!Large,!Mid!och!Small!
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Cap.! Resultaten! från! regressionsanalysen! med! Tobin’s! Q! som! beroende! variabel!
presenteras!i!Tabell!3.!

!

Resultaten! i!Tabell!3!visar!att!huvudvariabeln!(ln)!STYRELSESTORLEK!har!ett!positivt!
samband!med!Tobin’s!Q!när!alla!företag!är!inkluderade.!Med!tanke!på!utformningen!av!
Figur!1!och!Figur!2!delades!företagen!in!efter!storlek!och!resultaten!visar!att!signifikans!
samt! ett! positivt! samband! endast! återfinns! i! Small! CapGlistan.! Som! nämnt! i!
beskrivningen!av!data!till!Figur!2!verkar! inte!detta!samband!orimligt.!Anledningen!till!
att! (ln)! STYRELSESTORLEK! blir! signifikant! när! alla! företag! körs! i! samma! regression!
beror! antagligen! på! att! många! företag! på! Small! Cap! har! ett! positivt! samband! med!
Tobin’s!Q!och!att!de!flesta!företag!i!urvalet!är!listade!på!Small!Cap.!!

Variabeln!CAPEX/SALES! är,! i! linje!med! de! resultat! som! Yermack! (1996)! presenterar,!
inte! signifikant! förutom! för! Mid! Cap.! Som! även! påpekades! i! metoddiskussionen!
ändrades!inte!signifikansen!eller!koefficienten!nämnvärt!även!om!denna!variabel,!som!
ska! försöka! fånga! upp! framtida! tillväxtpotential,! byttes! ut!mot! exempelvis! forskningG!
och! utvecklingskostnader! eller! avskrivningar! som! andel! av! försäljning.! Trots! att! det!
finns!en!stor!andel!medicinG!och!teknikföretag!där!forskningG!och!utvecklingskostnader!
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som!andel!av!försäljning!intuitivt!varit!en!bättre!variabel!för!framtida!tillväxtpotential,!
kan!vi!inte!säga!att!detta!är!anledningen!till!varför!vi!ej!fann!signifikans!för!Large!eller!
Small!Cap.!!

Variabeln!OBEROENDE!som!är!den!procentuella!andelen!oberoende!styrelseledamöter!
blir!signifikant!för!Small!Cap,!men!inte!för!LargeG!eller!Mid!Cap.!En!trolig!anledning!till!
varför! vi! ej! finner! signifikans! för! större!bolag! är! att! koden!premierar! en!majoritet! av!
oberoende! styrelseledamöter.! Detta! gör! att! andelen! oberoende! ledamöter! inte! skiljer!
sig!vidare!mycket!företagen!sinsemellan.!När!skillnaden!mellan!observationerna!är!små!
kan!det!vara!svårt!att!urskilja!ett!samband.!!

Vidare!blir!variabeln!ROA!signifikant!för!Large!och!Mid!Cap!men!inte!Small!Cap.!Detta!
kan! delvis! förklaras! av! samma! anledning! varför! EBITGmarginalens! medelvärde! är!
missvisande.! För! mindre! bolag,! där! flera! företag! går! med! förlust! och! är! i!
utvecklingsstadium,! borde! värderingen! och! därmed! Tobin’s! Q! vara! kopplat! till!
potentiell!uppsida!i!framtiden!varvid!det!inte!blir!signifikant!för!Small!Cap.!En!naturlig!
följdfråga! är! då! varför! inte! CAPEX/SALES,! som! ska! representera! framtida!
tillväxtmöjligheter,! inte! blir! signifikant! för! Small! Cap.! Möjlig! förklaring! till! detta! kan!
vara! att! många! av! de! företag! som! går! med! stora! förluster! och! är! så! kallade!
förhoppningsbolag! inte! är! företag! som! investerar! i! materiellaG! och!
anläggningstillgångar,!utan!snarare!spenderar!kapital!på!forskning!och!utveckling.!

Försöket! att! inkludera! företagsstorlek! med! variabeln! (ln)! STORLEK! ger! negativa!
signifikanta!samband! för!Mid!och!Small!Cap,!vilket!är! i! linje!med!de!resultat!Yermack!
(1996)! visar.! Large! Cap! får! också! en! negativ! koefficient!men! ej! signifikans.! En!möjlig!
anledning!kan!vara!att!det!är!få!företag!i!urvalet!som!är!Large!Cap!och!därmed!att!vissa!
företag! snedvrider! resultatet.! Exempelvis! har! stora! företag! med! omfattande!
balansräkningar! som! Ericsson! och! Volvo! låga! Tobin’s! Q,! medan! företag! med! mindre!
omfattande!balansräkningar!så!som!H&M!betydligt!högre!Tobin’s!Q.!!

Därefter! gjordes! ännu! en! regressionsanalys! för! samtliga! företag! i! urvalet,! inklusive!
finansG,! fastighetsG! och! energibolag.! Detta! i! likhet!med! Coles! et! al.! (2008).! Resultatet!
presenteras!i!Tabell!4.!

!
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I!likhet!med!resultaten!från!första!regressionsanalysen,!nu!med!finansG,!fastighetsG!och!
energibolag! inkluderade,! återfinns! ett! signifikant! samband! för! företag! på! Small! Cap.!
Signifikansen! för! (ln)! STORLEK! förbättrades! även! för! Small! Cap.! Då! majoriteten! av!
finansG!och!fastighetsbolag!återfinns!på!Large!och!Mid!Cap!ökade!antalet!observationer!
för! dessa! men! vi! finner! fortfarande! ingen! signifikans! för! huvudvariabeln! (ln)!
STYRELSESTORLEK.!Däremot! försvinner!signifikansen! för!variabeln!CAPEX/SALES! för!
Mid!Cap!och!variabeln!OBEROENDE!förändras! inte!nämnvärt.!Variabeln!(ln)!STORLEK!
får! signifikans!även! för!Large!Cap.!Detta! förklaras! troligtvis!på!grund!av!att!bankerna!
och! investmentbolagen,! tillhörande! kategorin! finansG! och! fastighetsbolag,! med! stora!
balansräkningar!läggs!till!i!regressionen.!På!samma!vis!sjunker!koefficienten!för!ROA!för!
Large!Cap,!då!dessa!företag,!i!förhållande!till!tillgångar!har!låga!resultat.!!

Som! Yermack! (1996)! resonerar! bör! även! finansiella! prestationsmått! påverkas! av! en!
ineffektiv! styrelse! varvid! även! vår! studie! använder! denna! metod! som! en! typ! av!
robusthetstest.! Som! presenterats! i! dataavsnittet! har! framförallt! Small! Cap,! där! det!
hittills!funnits!signifikans!för!samband!mellan!(ln)!STYRELSESTORLEK!och!Tobin’s!Q,!en!
skev!EBITGmarginalfördelning.!I!urvalet!finner!vi!ett!par!företag!som!gör!stora!förluster!i!
förhållande!till!försäljning!men!som!trots!detta!har!ett!Tobin’s!Q!som!är!hög.!Resultaten!
för!regressionen!presenteras!i!Tabell!5.!
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I! linje! med! våra! förväntningar! finner! vi! signifikans! för! få! variabler.! ROA! är! positivt!
korrelerat! och! blir! signifikant! för! Large,! Mid! och! Small! Cap.! Huvudvariabeln! (ln)!
STYRELSESTORLEK! är! inte! signifikant! för! någon! av! grupperna,! vilket! inte! stödjer!
resonemanget! att! styrelsens! storlek! skulle! ha! en! inverkan! på! prestation!mätt! i! EBITG
marginal.!En!anledning!till!få!signifikanta!variabler,!förutom!att!många!företag!på!Small!
Cap!gör!stora!förluster,!kan!vara!den!korta!observationsperioden.!

5.3!Analys!!

Vi! finner! ett! positivt! signifikant! samband! mellan! Tobin’s! Q! och! styrelsestorlek! för!
företag! listade! på! Small! Cap.! Detta! resultat! ställer! sig! i! motsats! till! Eisenberg! et! al.!
(1998)!som!fann!ett!negativt!signifikant!samband!mellan!styrelsestorlek!och!värdering!
för!företag!på!den!finska!marknaden.!För!Large!Cap!hittades!ingen!signifikans!även!fast!
koefficienten!pekade!mot!ett!negativt! samband!mellan! styrelsestorlek!och!värdering! i!
linje!med!Yermack!(1996),!de!Andres!et!al.!(2005)!och!Guest!(2009).!I!rak!motsats!till!
detta! pekade! koefficienten! för!Mid!Cap!på! ett! positivt! samband,!men! även!detta! utan!
signifikans.! Det! positiva! sambandet! för! styrelsestorlek! och! Tobin’s! Q! för! Small! Cap!
håller! även! då! företag! kategoriserade! som! finansG,! fastighetsG! och! energi! inkluderas.!
Dock! ska! inte! för!mycket! vikt! läggas! vid! detta! då! det! är! få! observationer! som! tillhör!
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dessa!branscher!för!Small!CapGlistan!och!skillnaderna!i!stickproven!blir!små.!I!kontrast!
till! tidigare! studier! återfinns! inga! signifikanta! samband! mellan! prestationsmått! och!
styrelsestorlek.!

Som! nämnts! i! kapitel! två! präglas! svenska! företag! av! små! styrelser! vilket!
överensstämmer! med! företagsstyrelserna! i! vårt! urval.! Exempelvis! har! den! enda!
gruppen!vi! får!ett!signifikant!samband!för,!Small!Cap,!en!genomsnittlig!styrelsestorlek!
på! 5.8! personer.! Detta! kan! sättas! i! kontrast! till! tidigare! studier! som! finner! positiva!
samband! mellan! styrelsestorlek! och! ROA,! exempelvis! Xie! och! Fukumoto! (2013),! där!
genomsnittsstorleken!är!21.7!personer.!Studier!som!funnit!ett!negativt!samband!mellan!
styrelsestorlek! och! värdering! mätt! som! Tobin’s! Q! har! haft! större! genomsnittliga!
styrelsestorlekar!så!som!12.25!(Yermack,!1996)!och!10.4!(Coles!et!al.,!2007).!Den!enda!
studien! som! har! en! någorlunda! liknande! styrelsestorlek! som! vårt! Small! CapGurval! är!
Eisenberg! et! al.! (1998)!med! en! genomsnittsstyrelse! på! 3.7! personer.! Eisenberg! et! al.!
(1998)!finner!dock!ett!negativt!samband!i!kontrast!till!vad!vi!finner.!Att!försöka!förklara!
skillnader!i!samband!med!teorier!som!baseras!på!att!större!grupper!är!ineffektiva!kan!
därför! vara! svårt.! Exempelvis! kan! Ringelmanneffekten,! som! innebär! att! när! fler!
människor!tillförs!så!minskar!produktiviteten,!och!de!resonemang!som!förs!av!Steiner!
(1972)! vara! svåra! att! applicera! när! styrelserna! redan! är! små.! Eftersom! vi! finner! ett!
positivt!samband!är!det!svårt!att!koppla!detta!till! Janis!(1982)!klassiska! ‘group!think’G
teori.! En! möjlig! anledning! kan! vara! att! den! svenska! koden! premierar! en! hög! andel!
oberoende!ledamöter!vilket!skulle!kunna!minska!‘group!think’Geffekten.!Detta!eftersom!
koden! understryker! vikten! av! influenser! från! flera! håll! i! form! av! oberoende!
styrelseledamöter.!!

Eisenberg!et!al.!(1998)!mäter!sitt!samband!med!industrijusterat!ROA,!och!inte!Tobin’s!
Q,!vilket!gör!att!det!inte!är!direkt!jämförbart!med!våra!resultat.!Att!vi!finner!ett!positivt!
samband! kan! ha! att! göra! med! att! styrelserna! redan! är! små! och! inte! drabbas! av!
effektivitetsproblem! i! samma! utsträckning! som! Lipton! och! Lorsch! (1992)! och! Jensen!
(1993)! befarade.! Andra! förklaringar! skulle! kunna! vara! den! naturliga! utvecklingen! av!
mindre! företag.!När!de!utvecklas!och!går! från! forskningsG!eller!uppstartsstadie! till! full!
verksamhet! behövs! mer! kompetens! i! styrelsen! och! därmed! fler! ledamöter.! Vilket!
nämnts! i! tidigare! studier! kan! relationen! mellan! styrelsestorlek! och! värdering! vara!
drabbat!av!endogenitet.!Som!påpekats!av!Yermack!(1996)!kan!resultaten!också!bero!på!
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att! företag! som! presterar! dåligt! tar! in! fler! styrelsemedlemmar! för! att! förbättra!
situationen.!Vårt!resultat!stämmer!inte!överens!med!resonemanget!att!företag!som!går!
dåligt! skulle! öka! antalet! styrelseledamöter! för! att! ta! in!mer! kompetens.! Vårt! resultat!
skulle! snarare! tyda!på! att!mindre! företag! som!går!bra! tar! in! fler! styrelsemedlemmar.!
Eftersom! robusthetstestet! med! EBITGmarginal! inte! stärker! detta! och! det! är! en! kort!
observationsperiod!ska!det!givetvis!inte!dras!några!generella!slutsatser.!!

I! problematiseringen!påpekas! att! en! av! de! bakomliggande! anledningar! som!gör! detta!
forskningsområde!intressant!är!olika!internationella!och!institutionella!förutsättningar!
för!företagsstyrning.!På!grund!av!regleringar,!lagar!och!praxis!kan!forskningsresultat!se!
olika! ut! beroende! var! studien! utförs.! Då! svenska! styrelser! i! regel! har! färre!
styrelsemedlemmar! jämfört!med!andra! länder,! så! som!USA!och! Japan,! påverkar!detta!
givetvis!resultatet.!!

Forskning! som! undersöker! styrelsestorlek! och! värdering! grundas! i! studier! som!
behandlar! effektivitetsproblem! där! resultaten! visar! att! överdimensionerade! styrelser!
leder!till!minskad!effektivitet.!Studier!som!visar!ett!signifikant!negativt!samband!mellan!
styrelsestorlek!och!värdering!kan!till!viss!del!förklaras!av!de!teorier!som!presenterats!i!
kapitel!2,!där!samband!mellan!effektivitetsproblem!och!stora!grupper!diskuteras.!Dessa!
resonemang!är!svåra!att!applicera!på!våra!resultat!då!styrelserna!i!Sverige!präglas!av!få!
styrelsemedlemmar.!Då!vi!endast!fått!positivt!signifikant!samband!mellan!värdering!och!
styrelsestorlek!för!Small!Cap!och!inte!funnit!samband!mellan!samma!variabler!för!Mid!
och! Large! Cap! kan! vi! inte! dra! några! slutsatser! kring!möjliga! effektivitetsproblem! för!
små! styrelser! då! de! redan! är! små! och! möjliga! effektivitetsproblem! redan! bör! vara!
eliminerade.!!

Tidigare! forskning! grundas! på! drag! och! tankesätt! av! principalGagentteorin.! I! företag!
med! stora! styrelser! bör! kontrollfunktionen! gentemot! ledningen! öka! vilket! i! sin! tur!
borde! leda! till! en! minskning! av! eventuella! agentproblem! (de! Andres! et! al.,! 2005).! I!
motsättning! till! detta! säger! gruppforskningsteorier! att! effektivitet! minskar! vid! ökat!
antal!gruppmedlemmar!vilket!i!sin!tur!bör!minska!styrelsens!kontrollfunktion!och!på!så!
vis!leda!till!ökade!agentproblem.!På!grund!av!detta!bör!små!styrelser!vara!bättre!på!att!
dels! eliminera! ineffektivitet! och!utöva! sin! kontrollerande! funktion!mot! ledningen!och!
minska! eventuella! agentproblem.! Vissa! drag! hos! styrelser,! i! detta! fall! många!
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styrelsemedlemmar,! skulle! försämra!effektiviteten!och!därmed! inte! vara!det! optimala!
för! ägarna! av! företaget.! I! motsättning! till! detta! finner! vi! att! värdering! av! Small! CapG
företag!ökar!med!antal!styrelsemedlemmar.!!

Efter!att!ha!funnit!detta!resultat!och!diskuterat!potentiella!anledningar!till!varför!så!kan!
vara!fallet,!är!det!viktigt!att!ta!i!hänsyn!bland!annat!kritiken!framförd!av!Wintoki!et!al.!
(2012).!Att! finna!ett!positivt! samband!kan!vara!missvisande!av!en!så!enkel!anledning!
som!historiska!aspekter.!De!företag!som!har!gått!bra!på!Small!Cap!och!därmed!fått!en!
hög!värdering!i!form!av!Tobin’s!Q!tar!in!fler!personer!till!styrelsen.!Ett!annat!exempel!på!
variabler! som! inte!är!med! i!modellen,!men!som!skulle!kunna!påverka!både!Tobin’s!Q!
och!styrelsestorlek,!är!konjunktur.!Om!konjunkturen!förbättras!stiger! förväntningarna!
på! företag! och! de! värderas! högre.! Samtidigt,! med! förbättrad! konjunktur,! skulle!
företagen!vara!benägna!att!expandera!och!därför!ta!in!mer!expertis!till!styrelsen.!!

5.4!Förslag!till!framtida!forskning!

Då!denna!studie!endast!undersökt!en!tidsperiod!om!tre!år!vore!det!intressant!att!utöka!
undersökningsperioden! för! att! på! så! vis! få! resultat! som! till! större! utsträckning!
efterliknar!tidigare!studier.!På!så!vis!kan!tydligare!paralleller!dras!mellan!studier!som!
utförts! på! andra! länder,! såväl! europeiska! som! icke! europeiska.! Dessutom! skulle! det!
förbättra!den!statistiska!relevansen!genom!att!addera!fler!observationer.!Ytterligare!en!
tanke! till! vidare! forskning! är! att! utöka! testet! av! variablerna! från! en! multipel!
regressionsanalys!till!en!firmGfixed!regression,!i!linje!med!Yermack!(1996),!samt!utöka!
antalet! kontrollvariabler! för! att! på! så! vis! kunna! förklara! sambandet!mellan!Tobin’s!Q!
och!styrelsestorlek!i!större!grad.!!

I!tidigare!forskning!har!vi!märkt!att!olika!studier!använt!olika!typer!av!värderingsmått.!
Förutom! Tobin’s! Q! har! även! ROA! förekommit! som! ett! populärt! mått! på! prestation.!
Genom!att! i! en!undersökning! använda!olika! typer! av! värderingsG! och!prestationsmått!
ges! ett! resultat! med! fler! nyanser! och! kan! leda! till! intressanta! analyser! av! samband!
mellan!värdering!och!styrelsestorlek.!

Ytterligare! förslag! skulle! kunna! vara! att! undersöka! samma! ämne! som! denna! uppsats!
har!behandlat,!men!i!större!utsträckning!ta!i!hänsyn!kritiken!från!Wintoki!et!al!(2012)!
och!på!så!vis!anpassa!metodvalet!ytterligare.!!
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6.!SLUTSATS!

Syftet! med! studien! har! varit! att! undersöka! om! det! går! att! urskilja! samband! mellan!
styrelsestorlek! och! värdering! av! företag,! mätt! som! Tobin’s! Q,! under! perioden! 2011,!
2012!samt!2013.!Studien!är!till!stor!del!en!förlängning!av!Yermack!(1996)!som!fann!ett!
negativt!samband!mellan!styrelsestorlek!och!värdering!mätt!som!Tobin’s!Q!i!ett!urval!av!
amerikanska!företag.!!

Utifrån!tidigare!studier,!teorier!och!institutionellt!ramverk!formulerade!vi!vår!hypotes;!
en! styrelse! med! många! medlemmar! inte! påverkar! företagets! värde! negativt.! Detta! på!
grund! av! att! Yermack! (1996)! förklarar! sina! resultat! med! hjälp! av! gruppteorier! som!
säger! att! större! grupper! är! ineffektiva.! Då! svenska! styrelser! är! betydligt! mindre! än!
styrelser!utomlands!förväntade!vi!oss!inte!att!finna!samma!effektivitetsproblem.!Vi!kan!
delvis! acceptera! vår!hypotes!då! vi,! till! skillnad! från!Yermack! (1996),! fann! ett! positivt!
samband!mellan!Tobin’s!Q!och!antal!styrelsemedlemmar!för!Small!Cap!listade!företag.!
För! att! återkoppla! till! studiens! titel! kan! vi! konstatera! att! soppan! smakar! bättre!med!
ökat!antal!kockar!för!företag!listade!som!Small!Cap.!!
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