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Titel: Delaktighet i styrelsens beslutsprocess, hur heterogenitet i styrelsen påverkar 

delaktigheten 

 

Bakgrund: De företagsskandaler som förekommit de senaste decennierna har lett till ett ökat 

fokus på styrelsen och på vilka uppgifter styrelsen har samt hur bra de utför dessa uppgifter. 

Det finns en debatt i samhället som leder till att ett tryck skapas för att tillsätta heterogena 

styrelser samtidigt som tidigare studier har givit motstridiga resultat till dess påverkan på 

finansiell prestation. Genom att studera delaktigheten i styrelsens beslutsprocess kan 

förståelse fås för dessa motstridiga resultat. Deltagandet av alla ledamöter i styrelsen är 

avgörande för att fördelarna med heterogenitet ska framkomma.  

Syfte: Denna studies syfte är att öppna upp styrelsens ”black box” angående delaktigheten i 

beslutsprocessen och undersöka hur detta påverkar om de påstådda fördelarna med heterogena 

styrelser framkommer och gynnar finansiell prestation samt om det finns några förutsättningar 

för att delaktighet ska leda till gynnsamma effekter på finansiell prestation. 

Metod: Hypoteser formulerades utifrån teori och studien använder en kvantitativ metod där 

en enkät och årsredovisningar användes för att samla in data om ledamöterna och om 

företagen. Studiens urval är bolag som är eller tidigare har varit noterade på 

Stockholmsbörsens största och mest handlade lista åren 1999, 2004 och 2009.  

 

Resultat: Studiens resultat visar att heterogena styrelser kan ha problem med delaktigheten i 

beslutsprocessen och problem med delaktigheten i beslutsprocessen skiljer sig åt mellan olika 

heterogenitetsegenskaper. Att deltagandet i beslutsprocessen är högt är dock inte tillräckligt 

för att fördelarna med heterogenitet ska framkomma utan det krävs att styrelsen har en kultur 

som beaktar alla ledamöters bidrag i beslutsprocessen. Resultaten tyder också på att delad 

uppfattningen i heterogena styrelsen inte är fördelaktigt för delaktigheten i beslutsprocessen.  
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Title: Participation in the decision-making process, how board heterogeneity affects 

participation 

 

Background and problem: The corporate scandals the last decades have led to more focus 

on boards and how boards perform its tasks. The debate in the society has led to a pressure on 

companies to add heterogeneous boards but earlier research has come to opposing results 

about how heterogeneous boards affects the financial performance. A study about 

participation in the board decision-making process can provide an understanding for these 

opposite results. Participation of all board members is crucial if the benefits of heterogeneity 

should emerge.  

 

Purpose: The purpose of this study is to open the black box of participation in the decision-

making process in boards and examine how participation affects if the alleged benefits of 

heterogeneous boards emerges and promotes financial performance and also if there are any 

conditions for financial performance will benefit from participation in the decision-making 

process.   

 

Method: Hypotheses were formulated based on theory and the study is using a quantitative 

method where a survey and annual reports were used to collect data about board members and 

about the companies. The sample of the study is companies which are or have earlier been 

listed on the Stockholm stock exchange most traded and largest list in 1999, 2004 and 2009. 

  

Conclusions: The results indicate that heterogeneous boards may have problem with 

participation in the decision-making process and that problems with participation is different 

according to different heterogeneity characteristics. The results also indicate that even if a 



 

 

 

 
 

board has high level of participation in the decision-making process it requires a culture that 

enables the board to considers all members’ contributions in the decision process before the 

benefits of heterogeneity promotes financial performance. Furthermore, the results indicate 

that a shared perception in heterogeneous boards is not beneficial for the participation in the 

decision-making process.    
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Kapitel 1. Inledning 
 

örsta kapitlet inleds med en beskrivning av det ökade fokus på styrelser och dess 

uppgifter i dagens samhälle. Kapitlet fortsätter med en förklaring av varför 

heterogenitet i styrelsen är ett intressant ämne att studera och vad det kan finnas 

för problem som kan förekomma vid heterogena styrelser som gör att de påstådda fördelarna 

inte framkommer. Även vikten av att öppna styrelsens ”black box” angående vad deltagandet 

i styrelsen kan ha betydelse för styrelsens arbete och heterogenitetens påverkan på den 

finansiella prestationen beskrivs och resonemanget utmynnar i tre frågeställningar. Sedan 

beskrivs syftet med denna studie och till sist görs en genomgång av dispositionen för studien.  

1.1. Bakgrund 
De företagsskandaler som förekommit de senaste decennierna har lett till att bolagsstyrning 

och styrelsen samt styrelsens uppgift hamnat mer i fokus (Hendry & Kiel 2004). 

Enronskandalen där både bolagets ledning och styrelser var inblandade i bland annat 

insiderhandel och bokföringsbrott (Degerfeldt 2001) är en av de största företagsskandalerna i 

modern tid och en välkänd sådan och skandalen ledde till att bolaget ställde in sina 

betalningar i december 2001 och gick senare i konkurs (Bränfeldt 2004). Skandiaskandalen är 

ett svenskt exempel där bolagets VD och finansdirektör lyckades undgå det tak på 

bonussystemen som styrelsen ställt upp (Skandiahistoria.se) och det visade sig dessutom att 

flera högt uppsatta chefer och deras barn fått sina lägenheter renoverade på företagets 

bekostnad (Olsson 2003). Ett annat exempel på en företagsskandal är Eniro där bolagets VD 

blåst upp företagets vinst genom att manipulera bokföringen (Leijonhufvud 2014) vilket 

drabbade bolaget hårt när skandalen uppdagades (Svenska dagbladet 2014).  

 

Vid tillbakablickar på tidigare företagsskandaler förklarar Anderson, Melanson och Maly 

(2007) att misslyckandena till stor del anses bero på bristande kontroll från styrelsens sida. 

Även Blom, Kärreman och Svensson (2012) menar att skandalerna visar att styrelsen haft en 

svag strategisk funktion och på grund av detta menar Ong och Wan (2008) att media och 

investerare utövat tryck på styrelser att bli mer aktiva i sin roll. Det har därför enligt 

Anderson, Melanson och Maly (2007) skett en generell förändring rörande styrelsens arbete 

som innebär att styrelsen samarbetar mer med företagsledningen nu än tidigare och är inte 

F 
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enbart ett kontrollorgan utan även en strategisk resurs för företaget. Detta stöds även 

Jonnergård och Stafsudd (2011) som förklarar att styrelsen tidigare varit passiv och endast 

kontrollerat företagsledningen och godkänt de strategiska beslut som företagsledningen 

föreslagit medan styrelsen nu är mer aktiv och mer involverad i de strategiska beslut som 

bolaget tar. Dessutom menar Hendry och Kiel (2004) att styrelserna hålls ansvariga i större 

utsträckning för de bolag som de företräder. Samtidigt visar Eniroskandalen att det 

fortfarande finns problem med passiva styrelser eller åtminstone styrelser som inte besitter 

tillräckligt med kompetens för att se igenom VDs manipulation av bolagets redovisning 

(Dagens Industri 2014). Detta innebär att passiva styrelser och styrelser med bristande 

kompetens är ett problem även idag.  

 

Enligt Fama och Jensen (1983) är styrelsens viktigaste uppgift att kontrollera 

företagsledningen för att säkerställa att aktieägarnas intressen tillgodoses. Det antas enligt 

Fama och Jensen (1983) att företagsledningen agerar i egenintresse och att ledningen har 

intressen som skiljer sig från aktieägarna och därmed behöver det säkerställas att aktieägarnas 

intressen tas tillvara. Styrelsen har makten att kontrollera och bekräfta viktiga beslut och även 

makt att byta ut företagsledningen om de inte styr verksamheten i enlighet med styrelsens 

fastställda beslut. På grund av styrelsens funktion som övervakare åt aktieägarna väljs 

styrelsen i Sverige i noterade aktiebolag av sina ägare vilket anges i den åttonde paragrafen, 

åttonde kapitlet i aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Styrelsens uppgifter enligt lag är enligt 

fjärde paragrafen, åttonde kapitlet i aktiebolagslagen att ansvara för bolagets organisation och 

skötsel av bolagets angelägenheter (SFS 2005:551). Styrelsen ska också enligt fjärde 

paragrafen, åttonde kapitlet i aktiebolagsslagen se till att bolagets räkenskaper är i god 

ordning och att dessa tillsammans med medelförvaltningen och bolagets ekonomi kontrolleras 

på ett bra sätt (SFS 2005:551). Styrelsen har dock antagit en mer aktiv roll och engagerar sig 

mer i strategiska beslut och har därmed en mer aktiv roll än att endast bedriva övervakning av 

företagsledningen.  

 

På grund av att det genom förekomna företagsskandaler har blivit mer fokus på styrelser så 

har det enligt Forbes och Milliken (1999) även blivit mer i fokus på vad styrelsen faktiskt gör. 

Styrelsen ses dock enligt Neill och Dulewicz (2010) som en ”black box” och att veta vad en 

styrelse egentligen gör bakom stängda dörrar är svårt. Men på grund av deras mer aktiva roll 
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och den ökade fokuseringen på deras arbete är det viktigt att studera hur processer fungerar 

inom styrelserna (Forbes & Milliken 1999).  

 

Styrelsen är enligt Forbes och Milliken (1999) ett speciellt team som skiljer sig mycket från 

företagsledningen då styrelsen ses få gånger per år och är en stor grupp som kan vara svår att 

hålla ordning på och dessutom möter styrelsen komplexa beslut och detta tillsammans innebär 

att styrelsen är mer utsatt för processförluster. Dessa processförluster består av 

koordinationsförluster och motivationsförluster vilket även kan kallas interaktionsförluster. 

Interaktionsförluster kan hindra styrelsen från att kunna prestera på topp. För att minska de 

processförlusterna som innefattar koordinations- och motivationsförluster och för att uppnå en 

högre effektivitet bör styrelsen ha goda socialpsykologiska processer som exempelvis 

utväxling av information, bra gruppinteraktion och kritisk diskussion. (Forbes & Milliken 

1999). Det kan därför vara viktigt att studera hur processerna fungerar i styrelserna för att 

förstå hur processförlusterna kan minimeras och hur de socialpsykologiska processerna ska 

gynnas. 

1.2. Problemdiskussion 
 

De företagsskandaler som förekommit de senaste decennierna har också enligt Kang, Cheng 

och Gray (2007) samt Anderson, Melanson och Maly (2007) påverkat debatten om styrelsens 

sammansättning. Dessa skandaler tros bero på att bolagsstyrningen inte fungerat effektivt och 

att det inte varit rätt personer som suttit i styrelserna (Kang, Cheng & Gray 2007; Anderson, 

Melanson & Maly 2007). Kang, Cheng och Gray (2007) menar att företag på grund av detta 

föreslås tillsätta heterogena styrelser vilket enligt Forbes och Milliken (1999) innebär att 

ledamöterna i styrelsen är spridda avseende bakgrundsegenskaper. Detta antas enligt Kang, 

Cheng och Gray (2007) leda till bättre kontroll och bättre prestation. Kaczmarek, Kimino och 

Pye (2012) menar att även finanskrisen år 2008 har lett till att debatten om heterogena 

styrelser har fått en större uppmärksamhet och enligt Wennberg och Umans (2015) finns det 

även en mer allmän diskussion i samhället om att grupper ska vara heterogena för att fungera 

effektivt samtidigt som beslutsfattandet i heterogena grupper är komplexa processer som den 

allmänna debatten inte tar hänsyn till. För att citera Wennberg och Umans (2015) 

”Mångfald är positivt men inte alls oproblematiskt...” 
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En annan anledning till att efterfrågan på en mer heterogen styrelse ökat är enligt Kang, 

Cheng och Gray (2007) att aktiemarknaden blivit mer aktiv och ägarkoncentrationen i och 

med det blivit lägre. De menar att det har blivit viktigt att räkna in den ökade betydelsen av 

bolagets mindre aktieägare och andra intressenter i omgivningen och inte endast fokusera på 

de stora aktieägarna. Heterogenitet i styrelser leder enligt författarna till att fler intressen 

representeras vid beslutsfattande och eftersom det blivit ett ökat fokus på att ta hänsyn till fler 

intressen har det samtidigt blivit ett tryck för en mer heterogen styrelse. (Kang, Cheng & Gray 

2007). 

 

Det finns både synlig heterogenitet och mindre synlig heterogenitet enligt Milliken och 

Martins (1996). Synlig heterogenitet är exempelvis ålder, kön och etnisk bakgrund och 

exempel på mindre synlig heterogenitet är utbildning och tidigare erfarenhet (Millikens & 

Martins, 1996). Vidare kommer begreppet heterogenitet avse både synlig och mindre synlig 

heterogenitet om ingen annat anges och omfattar kön, ålder, kulturell bakgrund, varaktighet i 

styrelsen vilket benämns tenure och branscherfarenhet. 

 

Det har enligt forskning visat sig finnas både för- och nackdelar med att ha en heterogen 

styrelse respektive ha en homogen styrelse (Kang, Cheng & Gray 2007; Tuggle, Schnatterly 

& Johnsson 2010; Forbes & Milliken 1999; Ong & Wan 2008). Enligt Kang, Cheng och Gray 

(2007) antas heterogena styrelser ha en positiv effekt på företagets prestation och på gruppens 

förståelse för marknaden samtidigt som det främjar en effektiv problemlösningsprocess. 

Andra fördelar med en högre andel heterogenitet är enligt Tuggle, Schnatterly och Johnsson 

(2010) att detta kan leda till en större omfattning av information och perspektiv samt bidra till 

en mer kreativ diskussion. Vidare anser Forbes och Milliken (1999) att utvärderingen av olika 

alternativa lösningar har en högre kvalitet i heterogena grupper. 

 

Tuggle, Schnatterly och Johnsson (2010) menar att en homogen styrelse istället leder till att 

medlemmarna vill göra som de alltid har gjort och blir mindre öppna för andra perspektiv. De 

menar också att beslutsprocessen blir av en lägre kvalitet då gruppen inte får in några nya 

perspektiv som kan leda till bättre underbyggda beslut. Dock hävdar de att en homogen 

styrelse kommer att bli mer sammansvetsad på grund av att gruppen är eniga vid 

beslutsfattande och medlemmarna vågar säga sin åsikt och då medlemmarnas åsikter inte 
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skiljer sig särskilt mycket ifrån varandra uppstår det inte heller lika mycket konflikter som i 

en heterogen styrelse (Tuggle, Schnatterly & Johnsson, 2010). 

 

Tuggle, Schnatterly och Johnsson (2010) beskriver också att det finns nackdelar med 

heterogenitet i styrelsen och menar att det exempelvis kan leda till kommunikationsproblem, 

en sämre sammanhållning i styrelsen och att gruppen kan ha svårigheter att fatta beslut 

eftersom den måste beakta flera olika perspektiv. Tuggle, Schnatterly & Johnsson (2010) 

menar också att alla konflikter som uppstår i en heterogen styrelse på grund av ledamöternas 

olika åsikter inte behöver vara positiva utan även negativa konflikter kan uppstå. Forbes och 

Milliken (1999) stödjer detta resonemang och menar att vissa konflikter ger ett positivt utfall 

då gruppen beaktat flera olika intressen och sedan kompromissat fram en lösning och dessa 

positiva konflikter är eftersträvansvärda. Vissa konflikter kan dock enligt Forbes och Milliken 

(1999) ge upphov till negativa känslor mellan medlemmarna vilket inte är eftersträvansvärt. 

Dessa svårigheter med gruppsammanhållningen kan leda till att alla ledamöter i styrelsen inte 

kan delta i styrelsens beslutsfattande och Ong och Wan (2008) anser att styrelsens 

gruppdynamik har en stor betydelse för att gruppen ska fungera effektivt och kunna samverka 

trots de interaktionsproblem som kan finnas hos heterogena styrelser. Om styrelsen har en god 

gruppdynamik kommer risken för negativa konflikter, kommunikationsproblem och bristen på 

förståelse att reduceras.  

 

På grund av heterogenitet i styrelsen anses eftersträvansvärt men att det samtidigt kan leda till 

sammanhållningsproblem gör att det är viktigt att studera vad som händer i styrelsen för att 

förstå hur det på bästa sätt går att reducera dessa sammanhållningsproblem och ta tillvara på 

fördelarna med den olikartade styrelsen. Forbes och Milliken (1999) samt Zona och Zattoni 

(2007) är några av de forskare som hävdar att det finns mycket tidigare forskning om 

styrelsens sammansättning i noterade bolag kopplat till företagets prestation men inte särskilt 

mycket forskning om vad som sker i styrelserummen och i styrelsens arbetsprocesser. Det 

saknas därmed forskning kring vad som händer inuti styrelsen vilket brukar kallas för ”the 

black box”. Den forskning som finns beaktar också endast ett fåtal variabler angående 

heterogenitet (McIntyre, Murphy & Mitchell 2007; Jackling & Johl 2009; Carter, D'Souza, 

Simkins & Simpson 2010; Abdullah 2014; Romano & Guerrini 2014). Forbes och Milliken 

(1999) förklarar också att denna tidigare forskning har gett mixade resultat och att det 
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fortfarande är oklart om och på vilket sätt styrelsens sammansättning påverkar företagets 

prestation. Tidigare forskning som visar att det finns mixade resultat är exempelvis Carter et 

al (2010) som i sin studie visar att det är ett positivt samband mellan könsspridning i styrelser 

och företagets prestation och Abdullah (2014) som i sin studie kommer fram till att det är ett 

negativt samband mellan könsspridning i styrelser och företagets prestation. Vidare kommer 

McIntyre, Murphy och Mitchell (2007) fram till att det är ett positivt samband mellan 

åldersspridning i styrelser och företagets prestation medan Romano och Guerrini (2014) i sin 

studie visar att det är ett negativt samband mellan åldersspridning i styrelser och företagets 

prestation.  

 

Eftersom det finns motsättningar i tidigare forskning och därmed en brist räcker det inte enligt 

Ingley och van det Walt (2003), Forbes och Milliken (1999) samt Zona och Zattoni (2007) 

med att undersöka styrelsens sammansättning i förhållande till företagets prestation utan 

sammansättningen bör kopplas till styrelsens processer. Styrelseprocesser kan avse bland 

annat hur beslut fattas, hur entreprenöriella frågor diskuteras i styrelsen (Tuggle, Schnatterly 

& Johnsson 2010) och socialpsykologiska processer som behandlar hur styrelseledamöterna 

samspelar med varandra (Forbes & Milliken 1999). De motstridiga resultateten kan alltså bero 

på att forskare inte tagit hänsyn till vad som händer i styrelserummen och därmed inte tagit 

hänsyn till hur interaktionen och sammanhållningen ser ut i styrelsen. Det krävs att alla 

ledamöter får delta i styrelsens uppgifter för att fördelarna med att ha ledamöter med 

olikartade egenskaper ska gynna styrelsens arbete och därmed få påverkan på företagets 

prestation.  

 

Forbes och Milliken (1999) anser utifrån detta resonemang att fokus för framtida forskning 

bör ligga på att studera vad som händer i styrelserummet och hur processer som förekommer 

hos en styrelse fungerar för att få en ökad förståelse för hur styrelsens sammansättning 

påverkar prestationerna och resultaten. De menar att fokus för framtida forskning är att öppna 

”the black box” för att fördjupa förståelsen för styrelseprocesserna. Ong och Wan (2008) samt 

Forbes och Milliken (1999) hävdar att effektiviteten i styrelserna beror på de 

socialpsykologiska processerna som handlar om hur gruppdynamiken i styrelserna ser ut och 

fungerar. Exempel på socialpsykologiska processer är normer om hur mycket arbete 

styrelseledamöterna ska lägga ner på sin uppgift, kognitiva konflikter och användning av 
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kunskap (Forbes & Milliken 1999; Ong & Wan 2008). Hur kommunikationen fungerar, vilket 

inflytande medlemmarna har och om de känner sig respekterade är några viktiga faktorer för 

ett effektivt styrelsearbete enligt Forbes och Milliken (1999). De beskriver också att detta 

ligger till grund för hur mycket information som delas inom styrelsen och hur bra debatten 

blir inom gruppen (Forbes & Milliken 1999). 

 

Det finns viss forskning som börjat öppna upp styrelsens ” black box” genom att de studerat 

processer i styrelsen och hur dessa påverkar styrelsens prestation och förmågan att uppfylla 

sina roller (Neill & Dulewicz 2010; Zona & Zattoni 2007; Tuggle, Schnatterly & Johnsson 

2010; Mori 2014; Nielsen & Huse 2010; Forbes & Milliken 1999). Neill och Dulewicz (2010) 

studerar processer i styrelser och vilka processer som leder till att styrelsen arbetar effektivt. 

Zona och Zattoni (2007) studerar processer i styrelser och hur dessa processer påverkar 

styrelsens olika roller. Det finns även enstaka forskning om heterogenitet i styrelsen kopplat 

till styrelseprocesser exempelvis har Tuggle, Schnatterly & Johnsson (2010) forskat om detta 

genom att heterogenitet i styrelsen studerats utifrån hur diskussioner om entreprenöriella 

frågor påverkas. Mori (2014) har studerat heterogenitet i styrelsen kopplat till styrelsens roll. 

Nielsen och Huse (2010) har studerat vilken inverkan kön har på styrelsens roller och på 

styrelseprocesserna. Forskningen om heterogenitet i styrelsen kopplat till styrelseprocess och 

till styrelsens roller är bristfällig dels för att det finns relativt få studier som berör ämnet, dels 

för att studierna endast tar upp ett fåtal variabler som mäter heterogenitet. En del av denna 

forskning som exempelvis Forbes och Milliken (1999) kommer också endast fram till 

hypotetiska antaganden om styrelseprocesser och hur styrelsens heterogenitet påverkar dessa 

och testar därmed inte sina hypoteser. 

 

Då Forbes och Milliken (1999) samt Zona och Zattoni (2007) menar att det är viktigt att 

studera processer i styrelsen för att se om heterogenitet påverkar styrelsens arbete och i 

förlängning företagets prestation och Kang, Cheng och Gray (2010) samtidigt menar att det 

blivit större press på bolagen att tillsätta heterogena styrelser är det värdefullt att studera hur 

en heterogen styrelse påverkar styrelsens beslutsprocess. Styrelsens beslutsprocess handlar 

om hur styrelsen diskuterar och kommer fram till beslut. Dessutom finns det enligt 

forskningen både för- och nackdelar med heterogenitet i styrelser (Tuggle, Schnatterly & 

Johnsson 2010; Kang, Cheng & Gray 2007) och detta gör att det även är värdefullt att studera 
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om fördelarna överväger nackdelarna eller tvärtom och om det finns några faktorer hos 

styrelserna som motverkar nackdelarna med heterogenitet. Tidigare forskning som studerat 

vad som sker i styrelserummet har studerat hur styrelsen utför sina roller (Zona & Zattoni 

2007; Neill & Dulewicz 2010; Nielsen & Huse 2010) och därmed har den tidigare 

forskningen förbigått steget som berör styrelsens beslutsprocess. Eftersom det finns en del 

tidigare forskning kring styrelsens roller är denna del av styrelsens ”black box” utforskad. 

Dock har studier som studerar styrelsens roller inte kunnat förklara vad som sker i 

styrelserummet och hur det påverkar utförandet av rollerna. Heterogenitet i styrelsen och hur 

det påverkar de socialpsykologiska processerna och därmed hur sammanhållningen ser ut är 

relativt outforskat men en studie som behandlar detta är Nielsen och Huse (2010) som har 

studerat hur könsheterogenitet i styrelsen påverkar sammanhållningen och i förlängningen hur 

bra rollerna utförs. Deras studie tar inte upp hur sammanhållningen påverkar deltagandet i 

beslutsprocessen och därmed vilka ledamöter som är med och fattar beslut som får effekt på 

rollerna. Detta gör att det är viktigt att studera deltagande i beslutsprocessen och hur styrelsen 

kommer fram till sina beslut för att förstå varför fördelarna med heterogenitet i styrelsen 

framkommer i vissa fall men inte i andra fall. Det saknas faktorer som kan förklara de 

motstridiga resultaten som framkommit rörande styrelsens heterogenitets effekt på finansiell 

prestation.  Därför kan det vara meningsfullt att studera beslutsprocessen närmare och studera 

hur styrelsens sammansättning påverkar hur styrelsen kommer fram till sina beslut vilket 

påverkar utförandet av rollerna och den finansiella prestationen. 

 

Eftersom styrelsen är en grupp innebär det att om sammansättningen ska påverka utförandet 

av rollerna eller finansiell prestation är det viktigt att alla ledamöter får bidra med sina 

kunskaper. Därmed är det viktigt att studera ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen för 

att kunna förstå hur styrelsen kommer fram till sina beslut. Delaktighet definieras som 

ledamöternas deltagande i beslutsfattandet och ett ansvarstagande för styrelsens arbete. 

Kunskaperna och åsikterna hos de ledamöter som deltar i beslutsprocessen är avgörande för 

vilket beslut styrelsen tar (Augier 2004). Det är därför viktigt att studera vilka som får delta i 

beslutsprocessen för att kunna få indikationer på om fördelarna med heterogena styrelser 

framkommer eller om nackdelarna gör att alla ledamöter inte får möjlighet att delta i 

beslutsprocessen. Detta kan bidra med förståelse för de motstridiga resultat som framkommit i 

tidigare studier rörande sammansättningens påverkan på bolagets finansiella prestation 

(Carter et al 2010; Abdullah 2014; McIntyre, Murphy & Mitchell 2007; Romano & Guerrini 
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2014). Delaktighet i beslutsprocessen har inte tidigare studerats i tidigare studier utan den 

enstaka forskningen som finns rörande sammanhållningen i styrelsen fokuserar på 

socialpsykologiska processer (Zona & Zattoni 2007; Neill & Dulewicz 2010; Nielsen & Huse 

2010; Ong & Wan 2008) men inte hur detta påverkar delaktigheten i beslutsprocessen och 

därmed inte heller vilka som kan påverka de beslut som styrelsen fattar. Denna forskning 

studerar sammanhållningen i styrelsen och antar utifrån detta att alla ledamöter kan vara med 

och påverka utförandet av rollerna men de studerar egentligen inte detta antagande närmare 

vilket skulle kunna göras med hjälp av studier om hur deltagandet påverkas av styrelsens 

sammansättning. Påverkan på deltagandet i beslutprocessen är därmed en ”black box” vilken 

denna studie kommer att belysa. Vidare kommer studien att behandla förutsättningar för att 

deltagande av alla ledamöter i beslutsprocessen ska förekomma vilket handlar om att förbättra 

sammanhållningen i styrelsen. Sammanhållningen i styrelsen har enligt Forbes och Milliken 

(1999) och Ong och Wan (2008) en viktig roll för att alla ledamöter ska kunna vara med och 

delta i beslutsprocessen. Eftersom heterogena styrelser kan ha problem med 

sammanhållningen på grund av kommunikationssvårigheter (Tuggle, Schnatterly & Johnson 

2010) kan det vara viktigt att studera om det kan finnas faktorer som ökar möjligheten för en 

bättre sammanhållning och därmed för att alla ledamöter ska få möjlighet att påverka 

beslutsprocessen. Tidigare forskning har behandlat förutsättningar för att öka 

sammanhållningen (Zona & Zattoni 2007; Neill & Dulewicz 2010; Nielsen & Huse 2010; 

Ong & Wan 2008) men inte kopplat detta till deltagande i beslutsprocessen.  

 

En brist i tidigare forskning är som nämnts tidigare att de endast studerat ett fåtal 

heterogenitetsegenskaper (McIntyre, Murphy & Mitchell 2007; Jackling & Johl 2009; Carter 

et al 2010; Abdullah 2014; Romano & Guerrini 2014) och de har inte tagit hänsyn till att olika 

heterogenitetsegenskaper kan påverka finansiell prestation olika. Möjligen kan styrelser med 

heterogenitet avseende vissa heterogenitetsegenskaper i högre grad gynnas av fördelarna med 

heterogenitet och därmed inte upplever lika stora nackdelar medan andra 

heterogenitetsegenskaper i högre grad upplever nackdelar med heterogeniteten och därmed 

har svårare att få fördelarna att framkomma. Detta kan visa om det finns några 

heterogenitetsegenskaper som leder till större problem med deltagandet och därmed med 

sammanhållningen och som gör att fördelarna inte kommer fram. Enligt Milliken och Martins 

(1996) finns det skillnader mellan hur heterogenitet avseende synliga egenskaper och hur 

heterogenitet avseende mindre synliga egenskaper påverkar sammanhållningen i grupper men 
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detta har inte beaktas i tidigare studier som behandlar styrelsens sammanhållning. Synliga och 

mindre synliga heterogenitetsegenskapers påverkan på styrelsens deltagande i 

beslutsprocessen är något som kan studeras för att ge en djupare förståelse till varför fördelar 

med heterogenitet i styrelsen framkommer i vissa fall men inte i andra och kan därmed ge 

insikter till de motstridiga resultaten i tidigare forskning.  

 

Eftersom företag strävar efter att vara högpresterande är det betydelsefullt för företagen att 

veta hur styrelsesammansättningen kan påverka den finansiella prestationen. Genom att 

studera deltagandet av alla ledamöter i styrelsen kan det visa på om sammansättningen får 

betydelse för den finansiella prestationen utifrån om fördelarna med en heterogens styrelse 

kommer fram. Detta kan ge viktiga insikter för företag och valberedning och ägare som 

tillsätter ledamöter om det kan uppstå problem i styrelser med heterogenitet avseende vissa 

egenskaper som gör att fördelarna med heterogeniteten i styrelsen inte framkommer och 

gynnar styrelsens beslut och i förlängningen företagets finansiella prestation. 

 

Det kan också vara viktigt att studera heterogenitetens påverkan på deltagandet och faktorer 

som kan förbättra möjligheterna för delaktighet i beslutsprocessen eftersom det kan vara 

värdefullt för företagens intressenter, media och för organisationer som skapar tryck för 

heterogenitet. Det blir ett problem om debatten påverkar styrelser att bli mer heterogena när 

det samtidigt inte finns några säkra belägg för att det skulle gynna företags prestation. Det kan 

vara så att styrelser tar in ledamöter som skiljer sig från majoriteten i styrelsen för att 

symbolisera att styrelsen är heterogen. Men om dessa minoritetsledamöter inte får något 

inflytande ger detta ingen effekt på styrelsens processer. Det är inte säkert att fördelarna med 

heterogenitet kommer fram om de processer som finns i styrelsen inte stödjer heterogeniteten 

och att alla ledamöter får delta även om de har olika åsikter. Styrelsen blir därmed endast 

symboliskt heterogen vilket kan vara en anledning till att den tidigare forskningen inte 

kommit fram till några samstämmiga resultat. Det kan vara betydelsefullt för företagens 

intressenter, media och organisationer som skapar tryck för heterogena styrelser att få insikt 

om heterogenitet verkligen leder till fördelar eller om heterogenitet endast är ett symboliskt 

uttryck och därmed att fördelarna av heterogeniteten i styrelsen inte får någon effekt på den 

finansiella prestationen på grund av att alla ledamöter inte får delta i beslutsprocessen. Det 

kan också vara meningsfullt för dessa att veta om det finns några heterogenitetsegenskaper 

som i större utsträckning har problem med deltagandet vilket kan hjälpa till att identifiera 
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varför fördelarna inte kommer fram och därmed leda till att det blir lättare att reducera 

nackdelarna med heterogenitet.  

 

Eftersom tidigare forskning kommit fram till motstridiga resultat om hur heterogena styrelser 

påverkar företagets prestation kan en studie om hur heterogenitet i styrelsen påverkar 

delaktigheten i beslutsprocessen behövas för att ge insikter i den ”black box” som finns 

angående delaktighet i beslutsprocessen.  Att studera delaktigheten i styrelsens beslutsprocess 

kan ge bidrag till problemet som finns med att de påstådda fördelarna med heterogenitet i 

styrelsen inte framkommer och om heterogeniteten verkligen leder till fördelar för bolaget. 

Det kan ge insikter i om de motstridiga resultaten beror på att vissa heterogena styrelser har 

problem med delaktigheten och därmed visa på vikten av att ledamöter deltar i 

beslutsprocessen. Vidare kan detta ge ytterligare förståelse till resultaten i tidigare studier som 

behandlar hur socialpsykologiska processer och därmed hur sammanhållningen i styrelsen 

påverkar rollerna genom att ge insikter om hur deltagandet påverkas av detta och därmed 

vilka ledamöter som är med och fattar beslut. Hur sammanhållningen påverkar delaktigheten 

är avgörande för hur sammanhållningen påverkar styrelsens roller eftersom beslutskvaliteten 

som påverkas av vilka som deltar i beslutsfattandet påverkar utförandet av styrelsens roller. 

Vidare kan det finnas faktorer som påverkar sammanhållningen i styrelsen och som i sin tur 

påverkar delaktigheten i beslutsprocessen och för att de påstådda fördelarna med heterogenitet 

ska komma fram krävs det att ledamöter deltar och därmed är det viktigt att studera faktorer 

som leder till ett ökat deltagande.  

 

Denna problemdiskussion mynnar ut i tre frågeställningar som studien ämnar besvara: 

 

Hur påverkar heterogenitet ledamöternas delaktighet i styrelsens beslutsprocess?  

 

Vilken betydelse har delaktigheten i beslutsprocessen för heterogenitetens påverkan på 

företagets finansiella prestation? 

 

Vad kan det finnas för förutsättningar för att de påstådda fördelarna med en heterogen 

styrelse ska framkomma? 
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1.3. Syfte 

 
Syftet med denna studie är att bidra till att öppna upp styrelsens ”black box” angående 

delaktigheten i beslutsprocessen och hur detta kan förklara om de påstådda fördelarna med 

heterogena styrelser gynnar styrelsens beslutsprocess och i förlängningen finansiell prestation 

i bolag som är listade på Stockholmsbörsen. Syftet är att studera hur deltagandet påverkar om 

fördelarna framkommer vilket inte har gjorts i tidigare studier. En förklaring till de 

motstridiga resultat som tidigare forskning kommit fram till rörande styrelsens heterogenitet 

kopplat till finansiell prestation kan vara att heterogena styrelser har problem med 

deltagandet. Studien vill även förklara möjliga förutsättningar för att alla ledamöter kommer 

delta i beslutsprocessen och att all kunskap tas i beaktande. Studien kan genom detta ge 

insikter till om antagandet som görs i debatten om att heterogena styrelser är fördelaktigt är 

befogat och visa på vikten av alla styrelseledamöters deltagande i beslutsprocessen. Detta 

bidrar till förståelsen för om heterogena styrelser får någon effekt på företagets finansiella 

prestation vilket är ett antagande som görs i debatten som främjar heterogena styrelser och om 

det kan finnas andra faktorer än endast tillsättandet av heterogena styrelser som är nödvändiga 

för att heterogena styrelser ska gynna företagets finansiella prestation. Syftet är också att visa 

om effekten på finansiell prestation skiljer sig mellan olika heterogenitetsegenskaper och om 

deltagandet av alla ledamöter möter större problem inom vissa heterogenitetsegenskaper. 

Studien vill bidra med insikter om vad som krävs för att en heterogen styrelse ska vara 

fördelaktigt för styrelsens beslutsprocess och för bolaget. 

1.4. Disposition 
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Kapitel 1 
Inledning 

• Inledningskapitlet inleds med en bakgrund där styrelsens uppgifter 
presenteras. Sedan följer en problemformulering utifrån varför 
heterogena styrelser är intressant att studera vilet mynnar ut i två 
frågeställningar. Även syftet med studien tydliggörs.  

Kapitel 2 Metod 

• Metodkapitlet innehåller beskrivning av angreppssätt och val av 
teorier med diskussioner kring hur dessa är tillämpliga för 
uppfyllande av syftet. Kapitlet avslutas med källkritik.  

Kapitel 3 Teori 

• I teorikapitlet redogörs för teorier som är tillämpliga för att belysa 
hur heterogenitet i styrelsen kan påverka styrelsens uppgifter och 
betydelsen av delaktighet och hur heterogenitet i styrelsen påverkar 
delaktigheten. Teorierna används för att formulera hypoteser.  

Kapitel 4 
Empirisk metod 

• Kapitlet för empirisk metod innehåller en beskrivning av hur 
studien kommer att genomföras genom en presentation av val av 
undersökningsmetod, datainsamlingsmetod, urval och vilka 
variabler som används och hur dessa mäts. Kapitlet avslutas med en 
bortfallsanalys och metodkritik.  

Kapitel 5 
Empiriskt 

resultat och 
analys 

• I detta kapitel presenteras resultaten från statistiska tester både 
utifrån univariata analyser, bivariata analyser och multivariata 
analyser. Till resultaten följer en analys där resultaten kopplas till 
teori och hypoteser.  

Kapitel 6 
Slutsatser och 
implikationer 

• Detta avslutande kapitel inleds med en presentation av de slutsatser 
som har kunnat dras utifrån resultatet angående frågeställningarna 
och syftet. Sedan följer en beskrivning av teoretiska och praktiska 
implikationer och till sist tankar och förslag till framtida forskning.  



      

 

 

 14 
 

Kapitel 2. Metod 
 

ndra kapitlet inleds med en beskrivning av vad denna studie kan bidra med och 

sedan fortsätter en beskrivning av studiens angreppssätt. Därefter följer en 

redogörelse för teorier som används i studien och hur dessa teorier kan vara 

tillämpbara för uppfyllandet av syftet. Kapitlet avslutas med källkritik. 

 

Forbes och Milliken (1999) anser att det krävs mer forskning om hur styrelsens processer 

fungerar för att kunna förstå hur styrelsens sammansättning har effekt på företagets finansiella 

prestation. Genom att studera deltagande av styrelseledamöterna i styrelsens beslutsprocess 

kan större förståelse för vad som sker i styrelserummet genereras och hur beslut i styrelsen 

fattas. Tidigare studier som studerat processer i styrelsen har studerat hur socialpsykologiska 

processer och relationer mellan ledamöter kan förklara hur effektivt styrelsens roller utförs 

men de har inte studerat hur deltagandet påverkas av dessa socialpsykologiska processer och 

vilken betydelse deltagandet i beslutsprocessen har för hur bra rollerna utförs och hur 

delaktigheten kan påverka sammansättningens effekt på finansiell prestation. Delaktigheten 

kan påverkas av sammanhållningen i styrelsen och studier om hur heterogena styrelser 

påverkar delaktigheten i beslutsprocessen kan hjälpa till och förklara om heterogena styrelser 

har stora sammanhållningsproblem som gör att delaktigheten försämras och om detta kan vara 

en förklaring till varför fördelarna med heterogena styrelser inte kommer fram och påverkar 

styrelsens roller och därmed finansiell prestation. Att studera delaktighet i beslutsprocessen 

kan bidra med förståelse för vad en sämre sammanhållning kan leda till och hur en sämre 

sammanhållning påverkar utförandet av rollerna utifrån att delaktigheten i beslutsprocessen 

påverkas av sammanhållningen.  

 

De ledamöter som deltar i beslutprocessen är de som påverkar vilka beslut som styrelsen 

kommer fram till (Hambrick 2007) och därmed hur styrelsen utför sina roller och därför är det 

viktigt att studera ledamöternas deltagande i beslutsprocessen för att kunna förstå varför 

företag agerar och presterar som de gör. Deltagandet i styrelsen kan därmed påverka vilken 

effekt styrelsens sammansättning får på utförandet av rollerna och därmed på företagets 

finansiella prestation. Studien vill också utifrån detta ge insikter i möjliga förutsättningar för 

A 
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ett ökat deltagande vilket i sin tur kan leda till att de påstådda fördelarna med en heterogen 

styrelse lättare kan framkomma.  

2.1. Forskningsansats 
 

Det finns flera tillämpbara teorier rörande hur en effektiv styrelse ska arbeta och även teorier 

om hur styrelsens sammansättning påverkar företagets finansiella prestation. Vidare finns det 

även teorier rörande ledande befattningshavare och dess beslutsfattande som kan appliceras på 

styrelsens beslutsfattande. Dessa teorier kan användas för att förstå hur deltagande av 

ledamöter i styrelsen kan påverka styrelsens beslutsfattande och hur sammansättningen i 

styrelsen kan få effekt på företagets finansiella prestation. Teorierna kan också skapa insikter i 

möjliga förutsättningar för att deltagandet i styrelsen ska kunna öka. Eftersom det finns 

tillämplig befintlig teori kommer dessa användas för att utveckla hypoteser om vilken 

betydelse deltagandet i styrelser har för styrelsens beslutsfattande och hur deltagandet 

påverkar relationen mellan styrelsens sammansättning och företagets finansiella prestation. 

Att utveckla och formulera hypoteser utifrån befintlig teori vilka sedan testas med hjälp av 

insamlad data kallas enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) för ett deduktivt 

angreppssätt.  

 

Ett annat angreppssätt som hade kunnat användas är en induktiv ansats (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012). Detta hade inneburit att studien hade startat med exempelvis intervjuer eller 

observationer av vad som sker i styrelserummen för att sedan kunna generera hypoteser och 

teorier om hur ledamöternas deltagande i beslutsprocessen och styrelsens sammansättning får 

effekt på företagets finansiella prestation. Anledningen till att detta angreppsätt inte har valts 

för studien beror på att det som diskuteras i styrelserummen kan vara företagshemligheter 

vilket innebär att det troligen är mycket svårt att få tillträde till styrelserummen. Vidare är det 

troligen svårt att få styrelseledamöter att ställa upp på en intervju på grund av det skulle uppta 

ledamöternas tid. Ett induktivt tillvägagångsätt är troligen ett mer lämpat sätt för att få mer 

förståelse för vad som händer i styrelserummet och deltagandets påverkan. Men på grund av 

svårigheterna med tillträde till styrelserummen har ett deduktivt tillvägagångssätt valts. Detta 

innebär för studien att de resultat som studien kommer fram till inte bygger exakt på vad som 

händer i styrelserummet utan på indikationer om vad som händer i styrelserummet och 

deltagandets inflytande. Vidare får detta konsekvensen att de resultat som studien kommer 



      

 

 

 16 
 

fram till inte exakt speglar verkligenheten men studien ger ändå viktiga insikter om vilken 

betydelse deltagandet har och hur deltagandet påverkar sammansättningens effekt på 

företagets finansiella prestation vilket är värdefullt för en ökad insyn i styrelsens “black box”. 

Indikationer på betydelsen av delaktighet kan vara ett bra första steg för att börja öppna 

styrelsens “black box” angående delaktighet i beslutsprocessen och för att uppmärksamma att 

det kan vara värdefullt att studera delaktigheten för att få ökad förståelse för 

sammansättningens betydelse för olika utfall. Resultat från indikationer kan bidra till att 

styrelser blir mer mottagliga för att medverka i framtida studier som i högre utsträckning 

använder sig av observationer vilket då kan vara gynnsamt för att senare få tillgång till att 

studera mer exakt vad som händer i styrelserummen.  

2.2. Val av teoretisk referensram 
 

Denna studie berör ett flertal teoretiska synsätt och dessa används för att få olika perspektiv 

på betydelsen av styrelsens deltagande. Att beröra olika synsätt kan bidra med ökad förståelse 

för varför deltagandet betonas olika inom olika teorier och vad synen på deltagande byggs på.  

 

En del av de teorier som används behandlar styrelsens uppgifter och styrelsens plats i 

organisationen. Dessa teorier används för att få olika insikter i vad styrelsens uppgifter är och 

därmed kunna förstå hur deltagandet och sammansättningen i styrelsen kan påverka styrelsens 

arbete. Agentteorin är en framträdande teori inom styrelseforskning och därmed att denna 

viktiga att inkludera i studien. Med ett agentteoretiskt synsätt är styrelsens främsta uppgift att 

övervaka företagsledningen och detta antas göras effektivast genom att styrelsen innehar ett 

distanserat förhållningssätt till företagsledningen. Att agentteorin betonar styrelsens 

kontrollroll är en ytterligare anledning till varför teorin är viktigt att inkludera i studien 

eftersom de företagsskandaler som förekommit de senaste decennierna ansetts bero på att 

styrelsen brustit i sin kontrollroll. I denna teori betonas inte deltagandet i styrelsen i stor 

utsträckning eftersom styrelsen mestadels bekräftar och kontrollerar företagsledningen och 

vilka ledamöter som sitter i styrelsen får inte lika stor betydelse. Inom teorin betonas inte 

ledamöternas personliga egenskaper utan snarare deras ställning gentemot företagsledningen.  

 

En teori som motsätter sig det distanserade förhållningssättet inom agentteorin är 

stewardshipteorin och på grund av detta är det även värdefullt att inkludera stewardshipteorin 
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i studien då denna teori kan komplettera de dominerande antaganden som finns inom 

agentteorin. Dessutom att styrelsen har utvecklats mot att bli mer aktiv och involverad i 

företaget innebär att mer vikt bör läggas vid stewardshipteorin vid styrelseforskning. 

Stewardshipteorin betonar i högre grad en deltagande styrelse som stödjer och arbetar 

tillsammans med företagsledningen. Teorin har också en annan syn på styrelsens viktigaste 

uppgift och betonar styrelsens rådgivnings- och strategiska roll. Detta leder till ett större fokus 

på ledamöternas personliga egenskaper och därmed på sammansättningen i styrelsen.  

 

En ytterligare teori som fokuserar på styrelseledamöternas egenskaper är 

resursberoendeteorin. Styrelsens viktigaste uppgift är då istället att tillhandahålla resurser 

vilket kan gynna både styrelsens övervakningsroll och rådgivnings- och strategiska roll. 

Deltagandet i styrelsen får utifrån synsättet i denna teori stor betydelse för styrelsearbetet och 

det betonas därför att styrelsen har ett stort deltagande av ledamöterna. Denna teori används 

för att den lägger stor vikt vid att alla ledamöter ska bidra med resurser för att styrelsen ska 

göra så bra arbete som möjligt. De ovanstående nämnda teorierna fokuserar mer på styrelsen 

som grupp medan denna teori mer studerar styrelsen på individnivå och därmed att 

sammansättningen har betydelse för dess arbete.  

 

Studien omfattar också teorier angående hur styrelsen fattar beslut och faktorer som påverkar 

vilket beslut som styrelsen fattar. Dessa teorier är viktigt att beakta eftersom studien omfattar 

styrelsens beslutsprocess och det är därför viktigt att förstå hur beslutsprocessen går till. 

Behavioral theory är en teori som används i studien för att förklara hur styrelseledamöternas 

bakomliggande egenskaper kan påverka beslutsprocessen i styrelsen. Teorin används även 

eftersom den betonar att sammanhållningen i styrelsen är viktig för deltagandet och därmed 

att alla ledamöters bakomliggande egenskaper ska påverka besluten. Den ligger till grund för 

att sammansättningen i styrelsen kan påverka beslutsprocessen vilket är en ytterligare 

anledning till att använda teorin.  

 

En annan teori som används i studien är social kategoriseringsteori och den används för att 

förstå att det kan uppstå svårigheter med deltagandet i styrelser, speciellt i heterogena 

styrelser där ledamöterna är olika varandra. När problem uppstår med deltagandet och därmed 

att styrelsen inte tar tillvara på och kan få fördelar av ledamöternas olika egenskaper kan 

signalling theory användas för att ge en annan förklaring till vad heterogeniteten kan innebära 
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för företaget. Utifrån denna teori blir heterogeniteten mer en symbol till allmänheten istället 

för att styrelsen drar nytta av ledamöternas olikartade egenskaper.  

 

Alternativa teorier som hade kunnat tillämpas i studien är legitimitetsteori och institutionell 

teori. Dessa teorier går mer djupgående in på varför heterogena styrelser tillsätts och denna 

studie valde att endast använda signalling theory för att få ett annat perspektiv på varför 

heterogena styrelser tillsätts än att använda styrelsens olikartade egenskaper. Fokus ligger inte 

på att förklara varför heterogena styrelser tillsätts utan mer på vad som händer i styrelsen. 

Signalling theory togs upp istället för dessa eftersom det mer kan kopplas till delaktighet och 

vad heterogeniteten kan leda till om alla ledamöter inte får delta.  

2.3. Källkritik 
 

Studien bygger främst på vetenskapliga artiklar som är peer reviewed vilket innebär att 

experter har granskat artiklarna och sedan godkänt dem. Generellt har främst relativt nya 

vetenskapliga artiklar använts eftersom de innehar mest tidsenlig information. Men när 

forskare har hänvisat till en äldre artikel har även den studerats för att nå ursprungskällan till 

teoriernas grunder.  Att studera och använda dessa relativt äldre artiklar som exempelvis 

Kanter (1977), Fama och Jensen (1983) och Hambrick och Mason (1984) görs för att kunna 

göra en bedömning av teorin utifrån ursprungskällan för att förstå och utvärdera tolkningen av 

teorierna som nyare artiklarna gjort. Nyare artiklar som beskriver teorierna kan ha lett till en 

justering över tid vilket ville kontrolleras för. Dock har det i vissa fall gjorts viktiga 

vidareutvecklingar av teorierna i nyare artiklar och därmed har även senare källor använts 

som grund.  

 

Även några få nyutgivna böcker som exempelvis Blom, Kärreman och Svensson (2012) har 

använts som källor i denna studie och främst i syfte att komplettera de vetenskapliga 

artiklarna och används inte som grund till hypoteser. Vidare har böcker om metoder som 

exempelvis Bryman & Bell (2005) och Pallant (2010) använts i studien för beskrivning av 

olika metoder och som stöd vid statistiska analyser i programmet SPSS. Metodböckerna, 

främst Bryman & Bell (2005), är något äldre men forskningsmetoder är relativt oföränderliga 

över tid och därmed har metodböckerna ansetts tillämpliga. 
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De internetbaserade källorna som använts i studien är främst nätupplagor av dagstidningar 

som exempelvis Dagens industri och Dagens nyheter. Eftersom artiklarna i dagstidningar inte 

är granskade som vetenskapliga artiklar har de inte lika hög grad av tillförlitlighet och därmed 

har de endast använts i bakgrunden för att visa det fenomen som studien ämnar belysa och 

inte för att härleda hypoteser. Även årsredovisningar från de bolag som ingår i studien har 

använts för att kunna beskriva styrelsernas heterogenitet.  
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Kapitel 3. Teori  
 

redje kapitlet inleds med en beskrivning av teorier som behandlar styrelsens roller 

och hur rollerna utvecklats för att förstå hur heterogeniteten kan få påverkan på 

företagets finansiella prestation. Sedan beskrivs teoretiska synsätt om hur 

delaktigheten i styrelsen har betydelse för sammansättningens påverkan på finansiell 

prestation och de problem som heterogena styrelser kan uppleva med deltagandet i 

beslutsprocessen. Uppsatsens modell presenteras också. Till sist beskrivs teori om 

förutsättningar för ökat deltagande i beslutsprocessen och däribland delad uppfattning.  

 

För att förstå vilken betydelse delaktigheten av alla styrelseledamöter i beslutsprocessen har 

på företagets finansiella prestation och därmed hur heterogenitet i styrelsen kan påverka detta 

är det viktigt att beakta styrelsens roller och därmed vilka beslut och uppgifter de har.  

3.1. Förändringen mot mer deltagande styrelser 
 

För att delaktigheten av ledamöterna i beslutsprocessen ska få någon påverkan på företagets 

finansiella prestation krävs det att styrelsen som aktör i företaget kan påverka hur företaget 

styrs och att de beslut som tas av styrelsen får effekt på företagets finansiella prestation. 

Forbes och Milliken (1999) menar att kvaliteten i besluten som styrelsen tar påverkar 

företagets finansiella prestation. Därför är beslutsprocessen en viktig process att studera då 

det i denna process kan visas hur effektivt styrelsen utför sina roller. Detta är även en 

förutsättning för att fördelarna med heterogenitet i styrelsen ska komma fram och påverka 

företagets finansiella prestation eftersom det är beroende av att ledamöternas deltagande i 

beslutsprocessen kan påverka företagets finansiella prestation.  

 

Styrelsens funktion har länge präglats av de agentteoretiska antaganden (Minichilli, Zattoni, 

Nielsen & Huse 2012) och därför har fokus hamnat på att styrelsen ska fungera som 

mekanism för att övervaka företagsledningen åt aktieägarna (Fama & Jensen 1983). Att 

enbart kontrollera och bekräfta företagsledningens beslut kan ses som en passiv roll (Blom, 

Kärreman & Svensson 2012; Jonnergård & Stafsudd 2011) vilket bör ge mindre påverkan på 

företagets finansiella prestation än om styrelsen hade haft mer uppgifter som i större 

utsträckning kan påverka finansiell prestation. Delaktigheten av alla ledamöter i styrelsen har 

T 
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då inte lika stor betydelse på utförandet av rollen. Som tidigare nämnts har styrelsens roll 

utvecklats och blivit mer aktiv (Jonnergård & Stafsudd 2011) vilket borde innebära att 

styrelsen idag har en större påverkan på företagets finansiella prestation och därmed att 

delaktigheten av alla styrelseledamöter har en större betydelse på utförandet av rollen. 

Styrelsens aktivitet visar sig genom att styrelsen är mer involverad i strategiska beslut och 

samverkar mer med företagsledningen genom rådgivning (Anderson, Melanson & Maly 

2007) vilket leder till styrelsen är mer involverad i företagets framtid än tidigare. Detta leder 

till att delaktigheten blir mer avgörande eftersom kunskaper som ledamöterna besitter i större 

utsträckning kan vara värdefulla för styrelsens roll och för hur styrelsen väljer att utveckla 

verksamheten. Genom denna utveckling har styrelsen fått fler roller än endast den 

kontrollerande och dessa roller kan ha större betydelse för företagets finansiella prestation 

vilket gör att hur styrelsen utför sina roller är av större vikt nu än tidigare. Delaktigheten är 

därmed ännu viktigare att studera för att få insikt i hur rollerna utförs.  

 

Det finns olika teorier som representerar olika synsätt på styrelsens delaktighet och styrelsens 

övergripande roll. Genom utvecklingen av styrelsens roller har den kontrollerande rollen 

kompletterats med en rådgivande och en strategisk roll vilket kan ge ett annorlunda perspektiv 

på deltagandet av styrelsen och därmed styrelseledamöternas delaktighet i beslutsprocessen. 

 De främsta teorierna om styrelsens roller är agentteorin (Fama & Jensen 1983; Hillman & 

Dalziel 2003), resursberoende teorin (Hillman & Dalziel 2003; Zahra & Pearce 1989) och 

stewardshipteorin (Roberts, McNulty & Stiles 2005; Davis, Schoorman & Donaldsson 1997, 

Anderson, Melanson & Maly 2007) och dessa teorier har samtidigt olika synsätt på styrelsens 

delaktighet i företaget. Teorierna prioriterar styrelsens roller på olika sätt och betonar en viss 

roll lite mer än de andra men menar samtidigt att styrelsen har en kombination av roller 

snarare än en roll (Zahra & Pearce 1989). Hur styrelsen utför dessa roller i kombination med 

varandra påverkar företagets finansiella prestation. 

3.2. Styrelsens roller 

3.2.1. Kontrollrollen 

Att styrelsen är deltagande och därmed har ett nära samarbete med företagsledningen i 

styrandet av företaget främjas inte av agentteorin eftersom den enligt Fama och Jensen (1983) 

betonar styrelsens övervakningsroll. Övervakningsrollen bygger på att styrelsen innehar en 

högre hierarkisk ställning till företagsledningen och att styrelsen inte har en nära relation till 
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företagsledningen (Fama & Jensen 1983). Detta förklaras av att agentteorin bygger på 

antagandet om att företagsledningens och ägarnas intresse skiljer sig åt vilket innebär att det 

behövs ett kontrollorgan, styrelsen, för att säkerställa att bolaget sköts med aktieägarnas bästa 

i åtanke (Fama & Jensen 1983). Enligt Hillman och Dalziel (2003) hör styrelsens 

övervakningsfunktion ihop med en minskning av kostnader som hör till risken att 

företagsledningen inte agerar i aktieägarnas intresse, agentkostnader, vilket leder till ökad 

finansiell prestation för företag. Exempel på aktiviteter som inkluderas under styrelsens 

övervakningsroll är övervakning, utvärdering och belöning av företagsledningen och 

övervakning av strategiimplementering (Hillman & Dalziel 2003). Hur effektivt styrelsen 

utför dessa aktiviteter har därmed betydelse för styrelsens påverkan på företagets finansiella 

prestation. Agentteorin betonar utifrån dessa aktiviteter att styrelsen ska visa sin hierarkiska 

ställning gentemot företagsledningen och därmed inte vara delaktiga och inte ha en nära 

relation till företagsledningen. Eftersom agentteorin betonar en kontrollroll motsäger enligt 

Anderson, Melanson & Maly (2007) utvecklingen mot en mer aktiv och deltagande styrelse 

det agentteoretiska perspektivet och ledamöternas delaktighet i en styrelse som är aktiv och 

deltagande bör ha större betydelse eftersom en aktiv styrelse ägnar sig åt rådgivande och 

strategiska uppgifter där kunskaperna hos ledamöterna är mer betydelsefulla. Agentteorins 

fokus på kontrollrollen innebär att styrelsen inte bör vara deltagande eftersom övervakningen 

tros skadas om relationen till företagsledningen blir alltför god och när styrelsen inte är 

deltagande blir inte ledamöternas delaktighet lika viktig för att utföra en bra kontrollroll.  

 

Även att agentteorin enligt Fama och Jensen (1983) inte betonar deltagande av styrelsen och 

därmed att det är viktigt att alla ledamöter är med och deltar i beslutsprocessen kan ändå 

deltagandet ha betydelse för utförandet av kontrollrollen enligt Hillman och Dalziel (2003). 

Ledamöternas kunskaper och erfarenheter kan påverka hur de anser att företagsledningen ska 

kontrolleras och även göra att ledamöterna blir mer benägna att ifrågasätta företagsledningens 

agerande och förslag eftersom de exempelvis ha erfarenhet från tidigare situationer eller ha 

teoretiska kunskaper om alternativa lösningar. För att dessa kunskaper och erfarenheter ska 

kunna påverka beslutsprocessen krävs det att ledamöterna deltar i beslutprocessen och därför 

kan deltagandet av alla ledamöter vara betydelsefullt för utförandet av kontrollrollen.  

 

Agentteorin är en teori som länge haft ett stort inflytande i forskningen men har även blivit 

utsatt för kritik (Zahra & Pearce 1989). Zahra och Pearce (1989) anser att det finns en brist i 
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agenteorin på grund av antagandet som görs om att styrelsens främsta uppgift är att säkerställa 

aktieägarnas kortsiktiga intressen genom att kontrollera företagsledningen och menar att 

alternativa teorier bör diskuteras för att fokus även ska läggas på långsiktiga intressen hos 

aktieägarna och inte endast på att maximera vinsten kortsiktigt. Styrelsens uppgift som 

kontrollorgan bör också enligt Minichilli et al (2012) utöver att maximera aktieägarnas 

intresse även tillgodose fler intressenters intressen för att garantera företagets fortsatta 

överlevnad. Detta kan främja ett betonande om att alla ledamöter bör delta i beslutsprocessen 

eftersom det då är större sannolikhet för att fler intressen kommer fram och beaktas i 

styrelsen. Ledamöterna kan representera olika intressenter och därmed föra fram deras olika 

intressen. Att styrelsen ska ta hänsyn till fler intressenter än aktieägarna stödjs av 

intressentteorin som enligt Huse (2005) förklarar att för att företaget ska överleva på längre 

sikt bör alla intressenters intressen beaktas och tillfredsställas. Det har också enligt Huse 

(2005) visat sig genom företagsskandaler att det är viktigt att företag värderar andra 

intressenter än enbart aktieägare eftersom andra intressenter också drabbades av 

företagsskandalerna. Företagsskandalerna ledde enligt Huse (2005) till att bolagsstyrningen 

antog ett bredare perspektiv än enbart agentteoretiskt och det betonas nu i större utsträckning 

att företag även har ett samhällsansvar. Att uppfylla intressen hos andra intressenter än 

aktieägarna har betydelse för företagets finansiella prestation eftersom det är fler än 

aktieägarna som påverkar företagets överlevnad. Därför bör styrelsens kontrollroll inkludera 

att kontrollera att alla intressenters intressen i organisationen tillgodoses för att i större 

utsträckning öka företagets finansiella prestation. Detta gör att även styrelsens deltagande i 

större utsträckning betonas.  

3.2.2. Rådgivande roll och Strategisk roll 
En teori som mer betonar styrelsens deltagande och visar på en annan brist i agentteorin är 

enligt Roberts, McNulty och Stiles (2005) och Anderson, Melanson & Maly (2007) 

stewardshipteorin. Roberts, McNulty och Stiles (2005), Davis, Schoorman & Donaldson 

(1997) och Anderson, Melanson & Maly (2007) anser att bristen i agenteorin handlar om 

antagandet om att företagsledningen handlar i eget intresse är pessimistiskt och att detta har 

bidragit till en förenklad syn på människans natur. Författarna argumenterar istället för att 

företagsledningens intressen kan överensstämma med aktieägarnas vilket är förenligt med 

stewardshipteorin och avslår därför antagandet som görs i agentteorin om att företagsledare 

agerar i egenintresse. Detta leder till att styrelsens kontrollerande roll bli mindre prioriterad 

med denna syn och inom stewarshipteorin betonas istället en rådgivande roll och en strävan 
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efter ett samarbete mellan styrelsen och företagsledning (Anderson, Melanson & Maly 2007). 

Teorin betonar enligt Anderson, Melanson & Maly (2007) att styrelsen ska underlätta 

utförandet av företagsledningens arbete och författarna hävdar att det är samspelet mellan 

styrelsen och företagsledningen och deras gemensamma engagemang som påverkar företagets 

finansiella prestation. Stewarshipteorin betonar enligt Anderson, Melanson & Maly (2007) 

och Huse (2005) även att styrelsen genom detta bör bli mer aktiv i strategiimplementerings- 

och strategiformuleringsaktiviteter. Större fokus på att styrelsen ska vara deltagande och att 

styrelsen ägnar sig åt rådgivning och strategiska uppgifter ökar betydelsen av att alla 

ledamöter deltar i beslutsprocessen för att ledamöternas kunskaper och åsikter ska komma 

fram och påverka beslutsprocessen.  

 

Baserat på stewardshipteorin har styrelsen förmåga att bidra till förbättrad finansiell prestation 

på andra sätt än att endast kontrollera företagsledningen eftersom de genom värdefulla 

kompetenser även kan bidra med råd om hur företaget ska styras för att den finansiella 

prestationen ska bli så gynnsam som möjligt. För att kompetenserna ska komma fram och 

påverka beslutsprocessen krävs det dock att alla ledamöter är delaktiga i beslutsprocessen. 

Genom att styrelsen utifrån företagsskandaler har ansetts borde bli mer aktiva och deltagande 

så kan stewardshipteorin vara ett komplement till agentteorin och mer fokus riktas mot 

styrelsens strategiska och rådgivningsroll snarare än deras kontrollroll. Att styrelsen är mer 

aktiv i arbetet i företaget och därmed samarbetar mer med företagsledningen leder till att 

styrelsen kontrollerar besluten som tas i företaget och säkerställer att intressenters intressen 

tas i beaktande genom att själva vara delaktiga i besluten istället för att kontrollera 

företagsledningen i efterhand vilket förespråkas av agentteorin.  

 

En ytterligare teori som betonar deltagande av styrelsen är resursberoende teorin. 

 Resursberoende teorin betonar enligt Hillman och Dalziel (2003) att styrelsens roll är att 

bidra med resurser till företaget och betonar därför styrelsens samlade kompetens och nätverk 

vilket tillsammans kallas styrelsekapital. Hillman och Dalziel (2003) förklarar att styrelsens 

resurstillhandahållande roll inkluderar både styrelsens rådgivningsroll och strategiska roll. 

Detta stödjs även av Zahra och Pearce (1989) som menar att teorin både betonar styrelsens 

rådgivande roll gentemot företagsledningen och styrelsens strategiska roll genom att styrelsen 

ger råd om strategier genom att själva komma fram till andra lösningar genom analysering av 
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olika alternativ. Genom att styrelsen ger råd och tillhandahåller resurser kommer olika 

beslutsalternativ att övervägas vilket leder till väl underbyggda beslut som har en positiv 

effekt på företagets finansiella prestation. Att alla styrelseledamöter deltar i beslutsprocessen 

är därmed viktigt eftersom styrelsekapitalet då framträder och kan användas i 

beslutsprocessen. Om ledamöterna inte deltar kommer inte alternativa lösningar och 

värdefulla råd att läggas fram och därmed kan det inte påverka beslutsprocessen och 

utförandet av rollerna och därmed inte heller företagets finansiella prestation. 

 

Hillman och Dalziel (2003) menar att styrelsen genom sitt styrelsekapital, som betonas i 

resurs beroende teorin, kan tillhandahålla fyra fördelar till företaget. Dessa fördelar är råd och 

förslag, kommunikationskanaler till omgivningen för att förmedla information mellan den 

externa omgivningen och företaget, legitimitet samt att säkerställa att betydelsefulla resurser 

knyts till företaget (Hillman & Dalziel 2003). Dessa fördelar kan påverka företagets 

finansiella prestation positivt under förutsättning att ledamöterna deltar i beslutsprocessen och 

därmed i utförandet av rollerna. Kommunikationskanalerna med omgivningen kan medföra 

att företaget får tillgång till information som är aktuell och väsentlig genom att exempelvis 

ledamöter som även sitter i andra företags styrelser kan överföra information och möjligheter 

mellan företag vilket kan vara betydelsefullt för utformandet av strategi och för att vara 

uppdaterad om vad som diskuteras och finns på agendor i andra företag. Genom att mer 

aktuell information tillhandahålls håller sig företaget uppdaterat och hänger med i 

förändringar vilket gör att företaget kan upprätthålla sin position på marknaden vilket då bör 

påverka företagets finansiella prestation. Hillman och Dalziel (2003) förklarar att legitimitet 

kan tillhandahållas genom att de personer som sitter i styrelsen kan påverka företagets rykte 

genom att trovärdigheten för företaget ökar och detta är gynnsamt för företagets finansiella 

prestation (Hillman & Dalziel 2003). Aktiviteter som förknippas med styrelsens 

resurstillhandahållande funktion är därmed att tillföra expertis och ge förslag och råd, bidra 

med legitimitet, bilda länkar till viktiga intressenter till företaget, bygga upp relationer med 

externa aktörer, underlätta för företaget att få tag på viktiga resurser exempelvis kapital och 

deltaga i viktiga beslut i företaget exempelvis strategiformulering. Dessa aktiviteter bidrar till 

att företagets finansiella prestation påverkas positivt.  
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Deltagandet av ledamöter i styrelsen har utifrån ovanstående resonemang påverkan på 

styrelsens utförande av roller och därmed förväntas det i förlängningen påverka företagets 

finansiella prestation. För att styrelsens heterogenitet ska kunna påverka rollerna och i 

förlängning företagets finansiella prestation krävs det att styrelseledamöternas individuella 

egenskaper får inflytande på rollernas utförande och därmed att de får delta i 

beslutsprocessen. Detta kan visa sig genom att egenskaperna påverkar de beslut som styrelsen 

fattar. Beslutsfattandet i styrelsen bör därmed påverkas av styrelseledamöternas individuella 

egenskaper och deras olika perspektiv för att heterogeniteten ska få någon påverkan på den 

finansiella prestationen.  

3.3. Styrelsesammansättningens påverkan på utförandet av 

roller 
 
Teorierna om styrelsens roller och funktioner säger egentligen inget om hur besluten fattas 

inom styrelsen. För att förstå hur styrelsens sammansättning kan påverka beslutsprocessen 

och utförandet av rollerna och därmed få större förståelse för betydelsen av ledamöternas 

delaktighet i beslutprocessen är det viktigt att studera teorier som behandlar hur beslut fattas.  

I “A behavoiral theory of the firm” som är skriven av Cyert & March (1963) syftar författarna 

till att undersöka hur ekonomiska beslut fattas i företag och vilka processer som förekommer 

vid beslutsfattande för att få förståelse för vilka beslut företag tar och varför i olika 

beslutssituationer (Argote & Greve 2007). Teorin försöker förklara vad som händer i “the 

black-box”. Enligt Argote och Greve (2007) förklarar A behavioral theory of the firm att 

beslut i organisationer genereras genom grupper av människor med olika egenskaper och 

intressen.  

Dessa olikheter leder till intressanta konflikter vilka påverkar hur företaget agerar och detta 

får i sin tur påverkan på den finansiella prestationen (Argote & Greve 2007).  Enligt Pitelis 

(2007) är de främsta bidragen från “A Behavoiral theory of the firm” tanken om begränsad 

rationalitet och konflikter inom gruppen. Enligt Pitelis (2007) menar Cyert och March (1963) 

att det alltid kommer att finnas konflikter i en grupp eftersom gruppen består av olika 

individer med olika intressen och kompetenser. Tanken om begränsad rationalitet handlar om 

att grupper inte alltid kan ta de mest optimala besluten på grund av att människor tolkar 

information olika beroende på deras kunskaper och erfarenheter (Pitelis 2007). Detta gör att 
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ledamöter i styrelsen har betydelse för de beslut som företaget tar eftersom teorin enligt 

Augier (2004)  beskriver att beslutsalternativ inte är givna utan måste genereras av individer i 

gruppen. Sammansättningen i styrelsen kan utifrån denna teori ha påverkan på styrelsens 

beslutsfattande och i sin tur ha påverkan på utförandet av rollerna och företagets finansiella 

prestation men det krävs att ledamöterna deltar i beslutsprocessen.  

Ett perspektiv som har sitt ursprung ur “A behavioral theory of the firm” är upper echelons 

perspektivet som betonar att bakgrundsegenskaper hos beslutsfattare har betydelse för 

organisatoriskt utfall vilket inkluderar företags strategival och prestation (Hambrick & Mason 

1984). Perspektivet behandlar företagsledningen men bör kunna appliceras även på styrelser 

eftersom styrelsen också är en organisatorisk grupp som fattar beslut. Utifrån perspektivet bör 

därmed heterogena styrelser som består av ledamöter med olika bakgrundsegenskaper ha 

påverkan på företagets finansiella prestation.  

Hambrick och Mason (1984) beskriver att upper echelons perspektivet bygger på tanken att 

ledande befattningshavares värderingar och tankemönster reflekteras i det organisatoriska 

utfallet. Befattningshavarnas bakgrundsegenskaper ligger i sin tur till grund för och agerar 

som ombud för dessa värderingar, tankemönster och antagande om verkligheten och 

befattningshavarna fattar beslut baserat på sina värderingar (Hambrick & Mason 1984; 

Hambrick 2007). 

 

Befattningshavare filtrerar information i omgivningen utifrån sina värderingar och 

erfarenheter (Hambrick 2007). Hambrick (2007) menar att de tolkningar befattningshavarna 

gör av sin omgivning påverkar de val och beslut som befattningshavarna sedan gör. Detta 

innebär att de har en begränsad rationalitet eftersom de hela tiden måste tolka situationen 

vilket de gör utifrån sina erfarenheter, värderingar och tankemönster. Antagandet om 

begränsad rationalitet förekommer därmed även i upper echelons perspektivet. Alla 

medlemmar i gruppen kommer föra med sig sina antaganden utifrån sina tolkningar in i 

gruppen (Hambrick & Mason 1984). Detta kommer att påverka vilka alternativ som framförs 

till gruppen och vilka konsekvenser som antas följa av alternativen samt kunskap eller 

hypoteser rörande framtida händelser (Hambrick & Mason 1984).  

 

För att bakgrundsegenskaperna ska få påverkan på företagets finansiella prestation krävs det 

dock att ledamöterna deltar i beslutsprocessen eftersom styrelsens sammansättning annars inte 
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inte har någon betydelse för företagets finansiella prestation. Endast bakgrundsegenskaperna 

hos ledamöterna som deltar i beslutsprocessen är betydelsefulla eftersom det är dessa 

ledamöters åsikter som påverkar vilket beslut som tas (Hambrick 2007).   

 

3.3.1. Heterogena styrelsers fördelar vid utförandet av rollerna 

Att ledamöternas bakgrundsegenskaper har betydelse för vilka alternativ som kommer fram 

och beslut som tas leder enligt Forbes och Milliken (1999) till att heterogenitet i styrelsen kan 

vara fördelaktigt för att generera många och skilda alternativ vilket ger bättre underlag för 

beslutsfattande. Heterogenitet kan utifrån detta vara gynnsamt för styrelsens olika roller och i 

förlängningen företagets finansiella prestation (Forbes & Milliken 1999). För att förstå vikten 

av ledamöters deltagande i beslutsprocessen kan heterogena styrelser vara betydelsefullt att 

studera eftersom de anses kunna leda till fördelar vid utförandet av rollerna och på företagets 

finansiella prestation men det krävs dock att alla ledamöterna deltar i beslutsprocessen. De 

olikartade förslagen och kunskapen kan annars inte komma fram och påverka beslutsfattandet.  

 

De olikartade bakgrundsegenskaperna hos ledamöterna i en heterogen styrelse kan ha olika 

fördelar på utförandet av styrelsens roller. Rådgivningsrollen och den strategiska rollen kan 

gynnas av att fler och olikartade alternativ läggs fram till styrelsen eftersom problem och 

frågor i styrelsen blir behandlade utifrån olika perspektiv vilket betonas av resursberoende 

teorin (Hillman & Dalziel 2003) och av stewardship teorin (Huse 2005; Anderson, Melanson 

& Maly 2007). Till skillnad från homogena styrelser har heterogena styrelser bättre förmåga 

att utvärdera de alternativ som framkommer i styrelsen vilket leder till att de beslut som fattas 

är noga utredda (Rost & Osterloh 2010). Dessutom kan en heterogen styrelse generera fler 

nya och unika innovationsidéer och produkter vilket leder till att företaget kan utveckla sin 

verksamhet och vara fortsatt konkurrenskraftiga (Upadhyay 2012; Miller & Triana 2009). 

Upadhyay (2012) menar också att en heterogen styrelse kan ha en bättre 

problemlösningsförmåga än en homogen styrelse.  Hillman och Dalziel (2003) menar även att 

rådgivningsrollen och den strategiska rollen gynnas av att mer information blir tillgänglig för 

företaget om exempelvis strategimöjligheter genom styrelsens heterogenitet. Dessutom blir 

det lättare att knyta viktiga resurser till företaget vilket kan bero på att den heterogena 

styrelsen kan besitta olika betydelsefulla kontakter med omgivningen.  
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Den kontrollerande rollen vilken betonas av agentteorin kan gynnas av heterogenitet genom 

att styrelsen har mer olikartad kunskap och erfarenheter som gör att de lättare kan ifrågasätta 

företagsledningens förslag och beslut, utvärdera prestationer och kontrollera 

strategiimplementeringen (Hillman & Dalziel 2003). Dessutom menar Upadhyay (2012) att 

en heterogen styrelse ställer tuffare krav på företagsledningen och i högre grad utmanar deras 

förslag. Zahra och Pearce (1989) hävdar att heterogena styrelser utför sin kontrollroll mer 

aktivt än homogena styrelser. Olikartade perspektiv i styrelsen kan också göra det lättare för 

styrelsen att vara medveten om intressenters olika intressen vilket gör att de bättre kan 

säkerställa att olika dessa intressen tas hänsyn till av företagsledningen.  

 

3.3.2. Heterogena styrelsers nackdelar vid utförandet av rollerna 

I en heterogen styrelse behöver dock inte deltagandet från alla ledamöter alltid vara positivt 

för utförandet av rollerna eftersom det på grund av deras olikheter och skilda åsikter kan ta 

längre tid att fatta beslut än vad det gör för en homogen styrelse vilket kan vara problematiskt 

i situationer där snabba beslut behövs (Hambrick & Mason 1984). Detta kan i sin tur påverka 

finansiell prestation. Detta kan bero på att heterogena styrelser inte klarar av att hantera alla 

olikartade förslag som framkommer utan har svårt att komma fram till ett beslut. Men 

gällande komplexa beslut kan det vara fördelaktigt att det tar längre tid eftersom 

beslutskvaliteten troligen blir högre. Styrelsen möter ofta enligt Minichilli et al (2012) relativt 

komplexa beslut vilket leder till att fördelarna med en heterogen styrelse vid komplexa beslut 

värderas högt vilket gör att fördelarna med en heterogen styrelse kan överväga dessa 

nackdelar. Andra nackdelar som kan påverka heterogenitetens utförande av rollerna kan vara 

att heterogena styrelser har svårare att samverka med varandra och därmed har de svårare att 

kompromissa och komma fram till den bästa lösningen. Detta kommer att diskuteras närmare 

senare i teori avsnittet men utifrån rollerna kan detta göra att styrelsen blir splittrad och 

därmed ha svårare att utföra övervakning av företagsledningen, att komma fram till bra 

strategiska beslut för företaget och verka rådgivande till företagsledningen eftersom styrelsen 

kan vara oense.  

 

Heterogena styrelser är enligt ovan resonemang kring dess fördelar på utförandet av rollerna 

önskvärda eftersom det förväntas att de har större förmåga att utföra rollerna effektivt på 

grund av deras skillnader i bakgrundsegenskaper och därmed att de har olika perspektiv och 

gör olika val. Det finns dock även nackdelar men heterogena styrelser vid utförandet av 
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rollerna och det är viktigt att dessa försöker reduceras för att fördelarna ska överväga 

nackdelarna. Styrelsens utförande av rollerna påverkar i sin tur företagets finansiella 

prestation och därför är det önskvärt att styrelsen har förmåga att utföra rollerna så effektivt 

som möjligt.  

 

3.3.3. Signalling theory 

Heterogenitetens antagna fördelar på styrelsens roller har gjort att samhället främjar att 

företagen ska bli mer heterogena i sina styrelser och det har därför skapats en debatt om att 

styrelser bör bli mer heterogena. Miller och Triana (2009) förklarar att eftersom företag 

verkar i en värld som fokuserar mycket på heterogenitet har det blivit viktigt för företagen att 

visa att de strävar efter heterogenitet i bolaget. Att företag vill signalera att de följer 

samhällets normer stödjs av signalling theory som enligt Miller och Triana (2009) handlar om 

att företag för att få bra status och rykte i samhället kommer att förmedla synliga signaler till 

allmänheten. Enligt Miller och Triana (2009) har forskning visat att styrelsens 

sammansättning och ledamöternas egenskaper signalerar företagets kvalitet och 

bolagsstyrningens stabilitet. Företag kommer sträva efter att vara heterogena i sin 

styrelsesammansättning eftersom omvärlden lägger fokus på heterogenitet och information 

om styrelsens sammansättning är dessutom lättillgänglig för allmänheten vilket innebär att 

informationen i större utsträckning kan användas för att bedöma företaget och dess kvalitet. 

Miller och Triana (2009) anser att heterogenitet förbättrar företagets rykte genom att det 

signalerar att företaget efterliknar sin intressentpopulation och därför har lättare att beakta 

olika behov. Heterogenitet signalerar också att företaget accepterar heterogenitet och eftersom 

heterogenitet anses vara en accepterad norm i samhället så signalerar det normefterlevnad och 

att företaget stödjer minoriteter (Miller & Triana 2009). 

3.4. Uppsatsens modell 

Nedan följer en modell över vad denna studie belyser och syftar till att bidra med. Utifrån att 

sammansättning i styrelsen enligt teori sägs ha positiv påverkan på finansiell prestation men 

utifrån tidigare studier har visat sig ha motstridiga resultat är det viktigt att beakta faktorer 

som kan påverka hur detta samband ser ut för att få större förståelse för dessa motstridiga 

resultat.  
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”The black box” inom styrelseforskning som denna studie syftar till att ge insikter i är hur 

delaktigheten i beslutsprocessen ser ut i heterogena styrelser och om detta kan förklara att 

tidigare studier har motstridiga resultat kring heterogenitetetens påverkan på finansiell 

prestation. Tidigare studier som undersökt styrelsens samverkan har undersökt 

socialpsykologiska processer i styrelser och det har visat att dessa är betydelsefulla för hur bra 

rollerna utförs och därmed vilken påverkan styrelsens sammansättning har på finansiell 

prestation. För att de socialpsykologiska processerna ska fungera effektivt i styrelsen är det 

avgörande att styrelsen innehar en bra sammanhållning och detta har enligt forskning och 

teori visat sig vara problematiskt i heterogena styrelser där ledamöterna är olika varandra. Att 

studera delaktigheten i beslutsprocessen i heterogena styrelser kan därför vara av vikt för att 

förstå vad sammanhållningsproblem kan leda till och varför fördelarna med heterogeniteten 

inte alltid kommer fram och påverkar utförandet av rollerna och finansiell prestation. Denna 

studie vill också bidra med förståelse för om delaktigheten och därmed sammanhållningen ser 

olika ut i olika typer av heterogena styrelser för att ge bidrag till om det endast är vissa 

heterogena styrelser som kan ha problem med sammanhållningen som ger 

delaktighetsproblem. Detta har inte studerats i tidigare studier som studerar styrelseprocesser 

men samtidigt finns det teori (Milliken & Martins 1996) som hävdar att grupper har svårare 

att samarbeta om gruppen är heterogen avseende synliga heterogenitetsegenskaper än mindre 

synliga heterogenitetsegenskaper.  

Först undersöks det i denna studie hur det direkta sambandet mellan heterogenitet och 

finansiell prestation ser ut för att sedan kunna framkalla en diskussion kring hur detta 

samband kan förklaras av hur delaktigheten i heterogena styrelser ser ut (H1). Detta 

undersöks utifrån olika heterogenitetsegenskaper för att få insikt i om sambandet ser olika ut 

för olika heterogenitetsegenskaper. Det kan ge betydelsefulla resultat för senare hypoteser 

som behandlar delaktighetens betydelse eftersom positiva samband direkt mellan 

heterogenitet och finansiell prestation kan tyda på mindre delaktighetsproblem och därmed att 

fördelarna med heterogena styrelser får påverkan på finansiell prestation. Det antas i teori att 

styrelseledamöternas bakgrundsegenskaper påverkar vilka beslut styrelsen tar och därmed i 

förlängningen hur bra styrelsen utför sina roller. Utförandet av rollerna har i sin tur påverkan 

på företagets finansiella prestation.  



      

 

 

 32 
 

Sedan undersöks hur delaktighet i beslutsprocessen oavsett styrelsesammansättning påverkar 

finansiell prestation (H2) för att få insikt i om delaktighet i beslutsprocessen har någon effekt 

på finansiell prestation och därmed kunna förstå om det är heterogena styrelsers problem med 

delaktighet i beslutsprocessen som gör att de får negativa samband eller inga uppvisade 

samband med finansiell prestation. Det antas i teori att beslutskvaliteten i styrelsen har 

påverkan på finansiell prestation (Forbes och Milliken 1999) och därmed testas om 

deltagande i beslutsprocessen förbättrar beslutskvaliteten.  

Vidare studeras hur delaktigheten påverkas av styrelsens heterogenitet och därmed om det 

uppstår sammanhållningsproblem i heterogena styrelser vilket hävdas i teori (Forbes & 

Milliken 1999; Tuggle, Schnatterly & Johnson 2010) och om dessa leder till minskat 

deltagande i beslutsprocessen som i förlängningen ger sämre beslutskvalitet än vad det hade 

kunnat vara om styrelsen tog tillvara på alla ledamöternas bakgrundsegenskaper (H3). Det 

studeras även om alla typer av heterogena styrelser möter delaktighetsproblem eller om detta 

endast gäller vissa heterogenitetsegenskaper. Enligt Milliken och Martins (1996) kan det 

finnas mindre sammanhållningsproblem i styrelser med mindre synlig heterogenitet än 

styrelser med synlig heterogenitet och detta kan därmed påverka hur delaktigheten i dessa 

styrelser ser ut.  

Till sist studeras om delad uppfattning kan leda till en bättre delaktighet (H4) vilket stöds 

utifrån Umans (2012) som kommit fram till att en delad vision kan vara fördelaktigt för 

företagsledningens sammanhållning.  
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Figur 1: Uppsatsens modell 

 

3.5. Heterogenitetens påverkan på finansiell prestation 
 

3.5.1. Heterogenitetsindex påverkan på finansiell prestation 

Trycket för heterogena styrelser finns även om tidigare forskning har gett motstridiga resultat 

om dess påverkan på företagets finansiella prestation (McIntyre, Murphy & Mitchell 2007; 

Jackling & Johl; Carter et al 2010; Abdullah 2014; Romano & Guerrini 2014) och även att det 

därmed inte finns klara bevis för att heterogenitet ger en positiv påverkan på företagets 

finansiella prestation. Det antas i dessa tidigare studier att alla ledamöter får vara med och 

påverka beslutsprocessen eftersom de inte beaktar vad som sker inuti styrelsen utan endast 

kopplar sammansättningen till finansiell prestation. Det kan därför vara intressant att få en 

utgångspunkt i hur sammansättningen och därmed heterogeniteten påverkar finansiell 

prestation innan ytterligare studier görs om vad som sker i styrelserummet.  
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Det antas utifrån tidigare resonemang kring heterogenitetens fördelar på styrelsens roller att 

heterogenitet har ett positivt samband med finansiell prestation. Om det visar sig att styrelsens 

heterogenitet inte har ett signifikant samband med företagets finansiella prestation kan det 

tyda på att det som händer i styrelsen och hur ledamöterna integrerar som grupp har betydelse 

för hur heterogenitet påverkar företagets finansiella prestation. Om det ger en negativ effekt 

på företagets finansiella prestation kan det tyda på att nackdelarna med heterogena styrelser 

såsom deras kommunikationsproblem eller tidskrävande beslutsprocess överväger fördelarna 

med en heterogen styrelse eller medför att fördelarna inte framkommer vilket då medför att 

samhällets främjande av heterogenitet i styrelser är till nackdel för företagets finansiella 

prestation vilket i sin tur påverkar samhället. Det kanske krävs mer av styrelsen och 

processerna för att fördelarna med heterogenitet i styrelsen ska framkomma och ge positiv 

påverkan på företagets finansiella prestation. Fördelarna som antas uppstå i heterogena 

styrelser på utförandet av styrelsens roller kommer inte automatiskt fram utan det kan bero på 

vad som sker i styrelserummet.    

 

Samhället gynnas av att företag presterar bra eftersom företaget då kan växa vilket ger mer 

arbetstillfällen i företagets egen verksamhet och dessutom gynnar det intressentföretag 

exempelvis leverantörer som kan vara beroende av bolagets beställningar. Det kan därmed bli 

ett problem om samhället pressar styrelser till att bli mer heterogena om det inte ger en positiv 

effekt på företagets finansiella prestation eftersom ekonomin i samhället inte får den goda 

tillväxt som förväntats. Företag tenderar att tillsätta heterogena styrelser även om detta inte 

har visat sig ge positiv effekt på företagets finansiella prestation eftersom företag enligt Miller 

och Trianas (2009) beskrivning av signalling theory vill visa att de uppfyller samhällets 

normer eftersom de därmed genereras ett bra rykte. Därför kan samhällets betoning på 

heterogenitet i styrelser medföra att normer i samhället skapas och att företag tillsätter 

heterogena styrelser även om detta inte ger effekt på företagets finansiella prestation. 

 

Utifrån ovanstående resonemang är det intressant att studera hur heterogenitet i styrelsen 

påverkar företagets finansiella prestation. Utifrån att heterogena styrelser anses leda till 

fördelar som är gynnsamma för styrelsens roller och därmed för företagets finansiella 

prestation antas heterogenitet i styrelsen ha positiv påverkan på företagets finansiella 

prestation.  
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Hypotes 1: ”Styrelsens heterogenitet har en positiv påverkan på företagets finansiella 

prestation” 

 

3.5.2. Olika heterogenitetsegenskapers påverkan på finansiell prestation 

Påverkan på företagets finansiella prestation och därmed vilka fördelar som styrelsen 

tillhandahålls genom heterogenitet kan skilja sig åt mellan heterogenitetsegenskaper. Det kan 

därför vara viktigt att studera heterogenitet utifrån olika egenskaper i styrelsen och dess 

påverkan på företagets finansiella prestation var för sig för att kunna se om det finns några 

egenskaper som är mer gynnsamt än andra för samhället att främja heterogenitet i och om de 

finns egenskaper där nackdelarna med heterogeniteten i större utsträckning överstiger 

fördelarna. Detta leder till att olika heterogenitetsegenskapers påverkan inte tar ut varandra 

vilket det gör om heterogenitet studeras utifrån alla heterogenitetsegenskaper samtidigt och 

därför testas heterogenitetens påverkan på finansiell prestation utifrån olika 

heterogenitetsegenskaper.  

 

Kön 

Heterogenitet i styrelsen avseende kön kan ha en påverkan på företagets finansiella prestation 

eftersom en styrelse där både män och kvinnor är representerade enligt Lenard, Yu, York & 

Wu (2014) leder till mer diskussion i beslutsprocessen. Enligt Nielsen och Huse (2010) beror 

detta på att kvinnliga ledamöter bidrar med andra synsätt och värderingar än män vilket gör 

att mer alternativ föreslås i beslutsprocessen. Detta kan innebära att dessa fördelar med 

könsheterogenitet förbättrar styrelsens förmåga att utföra sina roller som betonas både i 

agentteorin, stewardshipteorin och resursberoende teorin. Kvinnliga styrelseledamöter är 

också enligt Nielsen och Huse (2010) mer ifrågasättande av styrelsens vedertagna ageranden. 

Detta skulle kunna gynna styrelsens kontrollroll vilken betonas av agentteorin. Agentteorin, 

stewardshipteorin och resursberoende teorin betonar enligt Nielsen och Huse (2010) inte att 

könsheterogenitet skulle ha någon påverkan på utförandet av rollerna. Dock eftersom teorier 

angående könsskillnader beskriver att det finns skillnader mellan könen (Nielsen & Huse, 

2010) som kan påverka beslutsprocessen kan det också få påverkan på utförandet av rollerna 

och därmed påverka företagets finansiella prestation. Därför kan könsheterogenitet ändå vara 

intressant att beakta utifrån de traditionella teorierna.  
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När könsheterogenitet relateras direkt till finansiell prestation kan det enligt Nielsen och Huse 

(2010) finnas svårigheter med att se hur kvinnor påverkar styrelsens arbete. De menar att 

kvinnor kan bidra till att förbättra vissa av styrelsens uppgifter medan andra uppgifter inte 

påverkas av könsheterogeniteten. Detta innebär att det kan vara svårt att urskilja 

könsheterogenitetens påverkan på styrelsens arbete när det inte är specifika uppgifter som 

studeras utan styrelsens samlade påverkan på företagets finansiella prestation. Även om 

könsheterogenitet inte visar sig ha någon direkt påverkan på företagets finansiella prestation 

behöver det inte enligt Miller och Triana (2009) innebära att könsheterogenitet inte kan vara 

gynnsamt för företaget. Det kan finnas andra faktorer som leder till att fördelarna med 

könsheterogenitet i en styrelse inte kommer fram (Miller & Triana 2009). 

 

Den senaste debatten om könskvotering bidrar enligt Nielsen och Huse (2010) till att det är 

viktigt att studera om könsheterogenitet kan ge några fördelar till företaget eftersom om detta 

stämmer kan det innebära att könskvotering leder till att företag presterar bättre. Om det 

tillsätts kvinnliga ledamöter i styrelserna endast på grund av att bolagen måste göra detta 

enligt könskvoteringen blir detta en symbolisk handling vilket dock kan generera ett gott 

rykte till bolaget som i sin tur leder till en ökad finansiell prestation. Den positiva påverkan på 

företagets finansiella prestation behöver inte bero på att fördelarna med könsheterogenitet i 

styrelsen tas tillvara på i beslutsprocessen utan på grund av ett gott rykte genereras.  

 

Heterogenitet avseende kön antas utifrån ovanstående resonemang leda till positiva fördelar 

på finansiell prestation. Om det visar sig att sambandet mellan heterogenitet och finansiell 

prestation är negativt kan detta bero på att sammanhållningsproblem skapas när det är 

könsspridning i styrelser vilket gör att nackdelarna med en heterogen styrelse gör att 

fördelarna inte kommer fram.  

 

Hypotes 1.1: ”Styrelsens heterogenitet avseende kön har en positiv påverkan på företagets 

finansiella prestation”  

 

Ålder 

Enligt Kang, Cheng och Gray (2007) har styrelser tidigare traditionellt sätt bestått av äldre 

personer som haft en ledande befattning i andra företag inom samma bransch. Enligt Kang, 
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Cheng och Gray (2007) håller detta på att förändras och för styrelser kan det vara fördelaktigt 

med spridning avseende ålder eftersom detta främjar att olika perspektiv genereras och i 

förlängningen gynnar det styrelsens olika roller. Exempelvis kan medlemmar av den yngre 

generationen bidra med planering inför framtiden och drivkraft att framgångsrikt driva 

företaget framåt (Kang, Cheng & Gray 2007) vilket kan gynna främst styrelsens strategiska 

roll vilken betonas utifrån stewardshipteorin och resursberoendeteorin. Åldersheterogenitet 

har blivit ännu viktigare för styrelser nu när företagen verkar i en omgivning som är 

snabbföränderlig eftersom det kan bidra till att behålla konkurrenskraften (Kaczmarek, 

Kimino, Pye 2012).  

Att ha heterogenitet i styrelsen avseende ålder stödjs också av Hambrick och Mason (1984) 

som hävdar att åldersheterogenitet behövs eftersom äldre ledamöter är sämre på att identifiera 

nya trender, ta tillvara på nya idéer och bryta befintliga tankemönster. Den äldre generationen 

kan dock bidra med erfarenheter och lärdomar (Kang, Cheng & Gray, 2007) vilket kan vara 

gynnsamt för både styrelsens rådgivande roll, strategiska roll och kontrollroll. Erfarenheter 

kan hjälpa till att utvärdera alternativ då erfarenheter kan visa vad som fungerat bra eller 

mindre bra i tidigare situationer. Därför kan de vara viktiga att det finns en åldersspridning för 

att dels nya tankar och idéer ska framkomma och dels för att dessa sedan ska kunna 

utvärderas så bra som möjligt för att det bästa beslutet för företaget ska kunna tas vilket 

påverkar företagets finansiella prestation. 

Att ha en åldersheterogenitet i styrelsen kan också vara gynnsamt för företagets framgångar 

genom att styrelsen i större utsträckning representerar olika typer av intressentgrupper (Kang, 

Cheng och Gray, 2007). Kang, Cheng och Gray (2007) beskriver exempelvis att ett företag 

som vänder sig till olika ålderskategorier av kunder kan gynnas av att det i styrelsen finns 

representanter för de olika ålderskategorierna eftersom de olika kundernas intressen då lättare 

beaktas i beslutsfattandet. Detta är gynnsamt för utförandet av kontrollrollen eftersom 

åldersheterogeniteten kan bidra till att olika intressenters intressen beaktas i styrelsens 

beslutsfattande och även i företagsledningens operativa styrning av verksamheten.  

Heterogenitet avseende ålder antas utifrån ovanstående resonemang ha en positiv effekt på 

företagets finansiella prestation. Om det visar sig att ålder inte har någon påverkan på 

finansiell prestation kan det bero på att det finns andra faktorer som gör att effekterna av 

åldersheterogenitet inte kommer fram. Det kan därför vara nödvändigt att närmare studera 
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andra mellanliggande faktorer för att förstå om och hur åldersheterogenitet påverkar 

företagets finansiella prestation. Om åldersheterogenitet visar sig ha en negativ påverkan på 

finansiell prestation kan det tyda på att nackdelar med heterogenitet såsom 

sammanhållningsproblem kan framkomma i åldersheterogena styrelser och medföra att 

fördelarna inte kommer fram utan att nackdelarna överväger fördelarna.  

Hypotes 1.2: ”Styrelsens heterogenitet avseende ålder har en positiv påverkan på företagets 

finansiella prestation” 

 

Kulturell bakgrund 

Heterogenitet i kulturell bakgrund i styrelsen kan vara fördelaktigt enligt Kaczmarek, Kimino, 

Pye (2012) eftersom företag nu verkar i en global miljö vilket gör att de behöver tillfredsställa 

intressen från globala intressenter. En individs kulturella bakgrund påverkar enligt Umans 

(2012), Collin, Smith, Umans, Broberg & Tagesson (2013) och Nielsen och Nielsen (2013) 

individens värderingar och hur de bearbetar och tolkar information vilket gör att nya synsätt 

framkommer i styrelsen när ledamöterna har olika kulturella bakgrunder. Enligt Umans 

(2012), Collin et al (2013) samt Nielsen och Nielsen (2013) har forskare kommit fram till att 

kulturell heterogenitet i företagsledningen kan leda till ett positivt utfall på finansiell 

prestation på grund av att fler alternativ och lösningar läggs fram i gruppen vilket innebär att 

fler synvinklar och perspektiv kommer in i gruppen. Collin et al (2013) menar att detta kan 

leda till att beslutsprocessen får ett mer kritiskt förhållningssätt och även att 

marknadsbedömningar blir bättre och att gruppen snabbare besvarar förändringar på 

marknaden. Vidare hävdar Umans (2012) att kulturellt heterogena grupper har en högre 

beslutskvalitet på grund av detta. Troligen kan detta resonemang även tillämpas vid 

styrelseforskning eftersom styrelsen likt företagsledningen är en organisatorisk grupp som 

fattar beslut. Umans (2012) beskriver också att kulturell heterogenitet är mer fördelaktigt vid 

beslut av komplex natur vilket är vanligt förekommande i styrelser och därför bör kulturell 

heterogenitet i styrelsen ha påverkan på beslutsprocessen. Uppkomsten av mer synsätt och 

alternativ i styrelsen är gynnsamt för utförandet av styrelsens roller eftersom det påverkar 

kvaliteten på diskussioner och hur underbyggda besluten som tas är. Utförandet av rollerna 

påverkar i sin tur påverkar företagets finansiella prestation.  
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Att ha ledamöter med olika kulturella bakgrunder kan också bidra till att utländska 

intressenters intressen bättre kommer fram och förstås av styrelsen vilket gör att de lättare kan 

ta hänsyn till dem. Detta förbättrar främst styrelsens kontrollroll eftersom det då är lättare för 

styrelsen att säkerställa att alla intressenters intressen beaktas i besluten som tas i företaget 

eftersom de i större utsträckning är medvetna och förstår dem.  

 

Utifrån ovanstående resonemang antas heterogenitet avseende kulturell bakgrund leda till 

fördelar på företagets finansiella prestation. Om olikartad kulturell bakgrund inte visar sig 

påverka företagets finansiella prestation behöver det inte innebära att företaget inte får 

fördelar med en heterogen styrelse avseende kulturell bakgrund. Det kan finnas faktorer som 

gör att de påstådda fördelarna med en kulturell heterogen styrelse inte kommer fram. Om det 

skulle visa sig att ett negativt samband förekommer kan det tyda på att det förekommer 

kommunikationssvårigheter och därmed sammanhållningsproblem i kulturellt heterogena 

styrelser som medför att fördelarna inte kommer fram och därmed kan nackdelar med 

heterogenitet överväga fördelarna.  

 

Hypotes 1.3: ”Styrelsens heterogenitet avseende kulturell bakgrund har en positiv påverkan 

på företagets finansiella prestation” 

 

Tenure 

Styrelsens tenure definieras som hur länge styrelsemedlemmarna suttit i nuvarande styrelse. 

Enligt Forbes och Milliken (1999) kan ledamöter som suttit länge i ett företags styrelse ha 

mycket företagsspecifik kunskap och samtidigt har styrelser som suttit länge tillsammans 

enligt Tuggle, Schnatterly och Johnson (2010) liknande erfarenheter och referensramar vilket 

innebär att deras perspektiv blir mer homogena. Heterogenitet i tenure ger fördelar genom att 

det finns skillnader i tankesättet hos ledamöter som suttit olika länge i en styrelse (Tuggle, 

Schnatterly & Johnsson 2010) vilket då innebär att fler perspektiv och alternativ genereras i 

beslutsprocessen.  

 

Heterogenitet i tenure är utifrån detta fördelaktigt eftersom det både finns ledamöter som 

suttit länge i styrelsen och därmed har mycket företagsspecifik kunskap och att det finns 

ledamöter som suttit en kortare tid i styrelsen och därmed tillhandahåller mer olikartade 
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perspektiv och alternativ. De som suttit längre kan använda sin företagsspecifika kunskap för 

att utvärdera om de alternativ som föreslås till styrelsen är lämpliga just för detta företag eller 

om det finns faktorer som gör att förslaget inte kan tillämpas vilket bidrar till att bättre beslut 

fattas. Att företagen verkar i en snabbföränderlig värld gör enligt Ahlgren och Henningsson 

(2008) att statiskt sammansatta styrelser får svårare att hänga med i utvecklingen och behålla 

sin konkurrenskraft. Det fördelaktigaste för styrelsens arbete är enligt Ahlgren och 

Henningsson (2008) att både ha en viss kontinuitet och samtidigt har ett visst nytillskott. 

Därför antas heterogenitet i tenure kunna leda till fördelar i beslutsprocessen och i 

förlängningen på företagets finansiella prestation.  

 

Att fler alternativ och perspektiv kommer fram och att dessa kan utvärderas utifrån 

företagsspecifik kunskap är gynnsamt för styrelsens tre nämnda roller. Det blir lättare att 

ifrågasätta företagsledningen vilket hör samman med kontrollrollen som förespråkas av 

agentteorin (Fama & Jensen 1983), att tillhandahålla bra råd till företagsledningen vilket hör 

ihop med den rådgivanderollen som förespråkas av resursberorende teorin (Hillman & Dalziel 

2003) och stewardship teorin (Anderson, Melanson & Maly 2007).  Det blir även lättare för 

styrelsen att utarbeta fördelaktiga strategier för företagets utveckling vilket hör samman med 

styrelsens strategiska roll vilken förespråkas av resursberoende teorin (Hillman & Dalziel 

2003) och stewardship teorin (Huse 2005).  

 

Ovanstående resonemang leder fram till att heterogenitet avseende tenure antas ha positiv 

effekt på företagets finansiella prestation. Även om heterogenitet avseende tenure i styrelsen 

inte visar sig har någon effekt på företagets finansiella prestation kan det ändå ha en påverkan 

på den finansiella prestationen men det kan finnas andra faktorer som gör att fördelarna med 

heterogeniteten avseende tenure i styrelsen inte framkommer. Om det istället visar sig att 

heterogenitet avseende tenure har en negativ påverkan på företagets finansiella prestation kan 

det tyda på att det förekommer sammanhållningsproblem i styrelser där ledamöter suttit olika 

länge och att detta gör att det uppstår nackdelar som överväger fördelarna med 

heterogeniteten.  

 

Hypotes 1.4: ”Styrelsens heterogenitet avseende tenure har en positiv påverkan på företagets 

finansiella prestation” 
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Erfarenhet 

Enligt Hambrick (2007) beskriver upper echelons perspektivet att erfarenheter hos 

företagsledningen påverkar hur information tolkas och de val de gör. Detta kan som tidigare 

argumenterats för översättas även till styrelser. Detta gör att ledamöters karriärserfarenheter 

påverkar hur de ser på aktuella strategiska problem och möjligheter (Hambrick & Mason 

1984). Om ledamöterna i en styrelse endast har arbetat i en viss bransch kan detta enligt 

Tuggle, Schnatterly och Johnson (2010) leda till att ledamöterna har likande syn på företagets 

möjligheter och att ledamöterna inte ifrågasätter branschens vedertagna ageranden. Tuggle, 

Schnatterly och Johnson (2010) förklarar att ledamöter som kommer från andra branscher 

kommer in med andra erfarenheter och synsätt och blir därmed mer ifrågasättande rörande 

branschens vedertagna ageranden.  

 

Ledamöter från andra branscher kan enligt Van Ees, Gabrielsson och Huse (2009) bidra med 

andra områdeskunskaper och identifiera problem och möjligheter som ledamöter inom 

branschen kanske inte hade identifierat. Det är dock viktigt att ha en kombination av 

ledamöter från branschen och ledamöter utanför branschen eftersom både typer av ledamöter 

bidrar med olika erfarenheter. För mycket ledamöter med erfarenhet inom branschen kan leda 

till att omvärldsbevakningen blir sämre och att styrelsen inte får in lika mycket perspektiv och 

synsätt. Styrelsen kan även missa problem som ledamöter från andra branscher hade kunnat 

identifiera. Att ha en stor andel av ledamöter med erfarenhet från andra branscher är inte 

heller optimalt eftersom styrelsen då inte kommer ha en god kännedom om branschen och 

därmed kan det vara svårt för dem att utarbeta en strategi för företagets utveckling och hänga 

med i branschens utveckling. Det kan också vara svårt att diskutera om olika alternativ är 

tillämpliga på branschen som företaget verkar i. Styrelsen bör utifrån detta resonemang ha en 

balans mellan erfarenheter från företagets bransch och från andra branscher.  

 

Att styrelsen har heterogenitet angående branscherfarenheter påverkar utförandet av deras 

roller och därmed företagets finansiella prestation. Utifrån kontrollrollen som betonas i 

agentteorin (Fama & Jensen 1983) kan detta bidra till att fler lösningar och tankar om 

företagsledningens ageranden och hur de ska kontrolleras vilket påverkar utvärderandet av 

företagsledningen. Fler strategiska möjligheter och alternativ kan också genereras genom att 

ledamöterna har erfarenheter från olika branscher vilket påverkar den strategiska rollen som 
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betonas utifrån stewardshipteorin (Anderson, Melanson & Maly 2007) och resursberoende 

teorin (Hillman & Dalziel 2003). Även rådgivningsrollen som betonas i stewardshipteorin 

(Anderson, Melanson & Maly 2007) och resursberoende teorin (Hillman & Dalziel 2003) 

påverkas då fler alternativ genereras vilket gör att råden som ges till företagsledningen blir 

mer underbyggda.  

 

Utifrån ovanstående resonemang antas heterogenitet avseende branscherfarenhet leda till 

positiva effekter på finansiell prestation. Även om heterogenitet i styrelsen avseende 

branscherfarenhet inte visar någon effekt på företagets finansiella prestation behöver det inte 

betyda att det inte är gynnsamt för företaget att ha en styrelse som är heterogen avseende 

branscherfarenhet eftersom det kan finnas andra faktorer som påverkar denna relation och det 

kan leda till att effekten uteblir. Om det visar sig vara en negativ effekt kan det bero på att 

styrelsen upplever sammanhållningsproblem och har svårt att hantera de olika åsikterna och 

idéerna som framkommer vilket gör att nackdelar på finansiell prestation uppstår och att 

fördelarna då övervägs.  

 

Hypotes 1.5: ”Styrelsens heterogenitet avseende branscherfarenhet har positiv påverkan på 

företagets finansiella prestation” 

3.6. Styrelsens sammanhållnings påverkan på utförandet av 

roller 
 

Hur väl styrelsen utför sina roller påverkas av ledamöternas deltagande i styrelsens 

beslutprocess. När styrelsens sammansättning kopplas direkt till företagets finansiella 

prestation bortses vad som händer i styrelserummet. Det räcker därmed inte med att endast 

studera styrelsens heterogenitet kopplat till företagets finansiella prestation utan det krävs att 

styrelseprocesser studeras för att få större förståelse för sambandet och varför det ser ut som 

det gör. Denna studie vill belysa delaktighet som en viktig faktor att studera för att förstå detta 

samband vilket inte tidigare har gjorts och därmed är det viktigt att förstå vad som påverkar 

delaktigheten i styrelsen.  
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3.6.1. Beteendeintegration 

Att det inte räcker att studera ledande befattningshavares bakgrundsegenskaper kopplat till 

företagets finansiella prestation stödjs av Hambrick (2007) eftersom detta leder till att 

information om de faktiska psykologiska och sociala processerna går förlorade. En förfining 

av upper echelons perspektivet har därmed utvecklats eftersom även graden av 

beteendeintegration enligt Hambrick (2007) är viktigt. Beteendeintegration innebär att alla 

medlemmar i gruppen delar information, beslut och resurser och om alla i gruppen inte 

engagerar sig gemensamt i styrelsens frågor är det ingen mening att studera hela gruppens 

bakgrundsegenskaper för att se hur det påverkar det organisatoriska utfallet (Hambrick 2007). 

Detta kan tolkas som att det är viktigt att studera deltagandet av ledamöterna för att förstå hur 

beslut fattas i styrelsen eftersom det krävs att alla är med och påverkar beslutsfattandet för att 

fördelar av de olikartade bakgrundsegenskaperna i en heterogen styrelse ska framkomma. 

Hambrick (2007) menar därför att det är viktigt att studera hur befattningshavarna samverkar i 

gruppen eftersom att studera enskilda individer inte ger lika bra förklaringar till 

organisatoriskt utfall som ledande grupper då ledarskapet i en organisation inte utgörs av en 

ledare utan är en gemensam aktivitet. Det är ledarnas interaktioner med varandra och hur 

deras tankemönster och kapaciteter samverkar som påverkar strategier i organisationer 

(Hambrick 2007).  

 

Utvecklingen av upper echelons perspektivet visar att det är viktigt att studera delaktigheten 

och sammanhållningen eftersom det inte endast är sammansättningen av gruppen som har 

betydelse för gruppens utförande av sina uppgifter. För att förstå hur en heterogen styrelse 

påverkar finansiell prestation är det därför viktigt att studera hur sammanhållningen i 

styrelsen fungerar och hur delaktigheten påverkas av detta. 

 

3.6.2. Socialpsykologiska processer 

Forbes och Milliken (1999) hävdar att det är tre socialpsykologiska processer som är 

betydelsefulla för styrelsens sammanhållning och prestation vilka är ansträngningsnormer, 

användning av skickligheter och kunskap samt kognitiva konflikter. Eftersom dessa tre 

processer påverkar sammanhållningen så påverkar de även ledamöternas deltagande i 

beslutsprocessen och utförande av styrelsens roller vilket i förlängningen påverkar företagets 

finansiella prestation. Då dessa processer påverkar utförandet av rollerna borde dessa främjas 

utifrån perspektiven inom agentteorin, stewardshipteorin och resursberoende teorin även om 
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dessa teorier inte uttryckligen behandlar vad som sker i styrelserummet. De 

socialpsykologiska processerna är därmed viktiga att studera för att få förståelse för vad som 

påverkar sammanhållningen i en heterogen styrelse och därmed vad som krävs för att en 

heterogen styrelse ska få påverkan på den finansiella prestationen. 

 

3.6.2.1. Ansträngningsnormer  

Forbes och Milliken (1999) beskriver att ansträngningsnormer är relaterat till gruppens 

uppfattning om hur mycket engagemang varje individ skall ägna åt uppgifterna och ju 

starkare ansträngningsnormer gruppen har desto mer engagemang förväntas varje individ 

lägga ner på uppgifterna vilket avspeglas i gruppens prestation. Starkare ansträngningsnormer 

främjar alltså en ökad delaktighet av ledamöterna i styrelsen. För att en heterogen styrelse ska 

kunna dra fördel av sin heterogenitet kan det därför krävas att ansträngningsnormerna är 

starka vilket leder till att ledamöterna blir mer benägna att involvera sig i styrelsearbetet och 

därmed bidra med sin kunskap. Bristande engagemang hos ledamöterna kan enligt Minichilli 

et al (2012) leda till att styrelsen inte ifrågasätter företagsledningens förslag i samma 

utsträckning och därmed leda till att kontrollrollen försämras eftersom styrelsen tenderar att 

acceptera istället för att ifrågasätta företagsledningens förslag och ageranden. Bristande 

engagemang leder också enligt Minichilli et al (2012) till att rådgivningsrollen och den 

strategiska rollen försämras eftersom ledamöterna är mindre aktiva i diskussioner och i 

mindre utsträckning framhäver sina åsikter och kunskaper.  

 

3.6.2.2. Användning av skicklighet och kunskap 

Gruppens användning av ledamöternas skicklighet och kunskap hör enligt Forbes och 

Milliken (1999) samman med gruppens sammanhållning och respekt för medlemmarnas olika 

skickligheter och kunskaper. Att gruppen värdesätter och respekterar ledamöternas olikartade 

kunskap och skickligheter bidrar till ett ökat deltagande genom att ledamöterna blir mer 

motiverade till att medverka i beslutsprocessen och föra fram åsikter och expertis. Detta 

bidrar till mer utbyte av information som ger en bättre grupprestation eftersom fler 

infallsvinklar beaktas (Forbes & Milliken 1999). För att ledamöterna i en heterogen styrelse 

ska känna sig motiverade och vilja bidra med sina unika kunskaper krävs det därmed att 

styrelsen har en kultur som främjar öppenhet och värdesättande av varandras kunskaper. Om 

denna kultur inte finns i styrelsen finns det risk att unik kunskap inte presenteras och därmed 
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att en heterogen styrelse inte får fördelar vid utförandet av rollerna och i sin tur på företagets 

finansiella prestation.  

 

3.6.2.3. Kognitiva konflikter 

Forbes och Milliken (1999) beskriver att kognitiva konflikter uppstår på grund av att 

ledamöterna tycker olika saker vilket grundar sig på olika åsikter, synsätt och idéer. Kognitiva 

konflikter handlar enligt Zona och Zattoni (2007) om diskussioner om olika frågor och om 

vad som är det bästa lösningsalternativet. Kognitiva konflikter bör därmed vara vanligare i 

heterogena styrelser än i homogena styrelser på grund av ledamöternas olikheter. Men för att 

kognitiva konflikter ska kunna uppstå krävs det att alla ledamöter i styrelsen deltar i 

beslutsprocessen och för fram sina olika åsikter. Forbes och Milliken (1999) hävdar att 

kognitiva konflikter leder till en ökad press för företagsledningen att vara mer underbyggd i 

de förslag som de lägger fram till styrelsen då styrelsen utvärderar förslagen noga och 

överväger andra alternativ vilket kan leda till att företagsledningens förslag förändras av 

styrelsen. Även förslag som läggs fram till styrelsen av styrelsemedlemmar diskuteras och 

andra aspekter vägs in innan styrelsen kommer fram till ett beslut (Forbes & Milliken 1999). 

Effekterna av kognitiva konflikter är därmed fördelaktigt för alla styrelsens roller. Det leder 

till bättre kontroll genom mer diskussion om och ifrågasättande av företagsledningens 

beteende samt förbättrande av den rådgivande och strategiska rollen genom att fler förslag 

kommer fram och diskuteras (Zona & Zattoni 2007). Då kognitiva konflikter är vanligare i 

heterogena styrelser och att det samtidigt ger gynnsamma effekter på utförandet av rollerna 

och i förlängningen på företagets finansiella prestation gör att detta borde vara en fördel som 

heterogena styrelser har gentemot homogena styrelser. 

 

Zona och Zattoni (2007) hävdar att för att kognitiva konflikter ska uppstå behöver styrelsen 

ha utvecklat en kultur inom gruppen som betonar oöverensstämmelse som något positivt och 

därmed tillåter att ledamöterna har olika åsikter och synsätt samt främjar öppen debatt där alla 

ledamöter deltar. Styrelsen bör inte ha en kultur som betonar bekräftelse av 

företagsledningens beslut utan istället ha en debatt om alternativa metoder (Zona & Zattoni 

2007) vilket är fördelaktigt för styrelsens kontrollroll, rådgivnings- och strategiroll.  

 

Kognitiva konflikter ses som positivt men kan även leda till negativa känslor vilket i sin tur 

kan skada relationerna mellan gruppmedlemmarna (Forbes & Milliken 1999). Att kognitiva 
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konflikter utvecklas till eller ger upphov till relationsbaserade konflikter är enligt Nielsen och 

Huse (2010) negativt eftersom det kan leda till sämre sammanhållning i gruppen och göra att 

informationsbearbetningen försämras på grund av ett ökat motstånd till varandras olika åsikter 

och därmed att ledamöterna inte vill delta i beslutsprocessen. Detta gör att individerna 

fokuserar mindre på diskussion om uppgiftsrelaterade frågor vilket försämrar utförandet av 

styrelsens roller (Nielsen & Huse 2010). Ovanstående resonemang tyder på att alla konflikter 

inte leder till förbättrade av styrelsens prestation utan det är viktigt att negativa konflikter 

reduceras för att de positiva konflikterna ska kunna uppstå. Gruppens kultur är därmed även 

ett viktigt redskap för att minska negativa konflikter och främja de kognitiva konflikterna. 

Kognitiva konflikter är, som tidigare nämnts, en fördel i heterogena styrelser som innebär att 

heterogena styrelser bättre kan utföra sina roller vilket i förlängningen är positivt för 

företagets finansiella prestation. Men för att kognitiva konflikter ska gynna utförandet av 

rollerna krävs det att de negativa konflikterna reduceras vilket kan göras med hjälp av den 

kultur som finns i styrelsen.  

 

Dock menar Minichilli et al (2012) att relationskonflikter inte är lika förekommande i 

styrelser som i andra organisatoriska grupper på grund av styrelsens speciella karaktärsdrag 

såsom att de endast träffas sporadiskt, består av oberoende ledamöter och att det inte finns 

några hierarkiska skillnader mellan ledamöterna. Även att styrelsen innehar en komplex 

beslutsfattandeprocess på grund av att de möter icke-rutinmässiga frågor och uppgifter gör 

enligt Minichilli et al (2012) att styrelsen är mer benägen att ha en kultur som värderar att det 

förekommer konflikter mellan ledamöter och detta gör att de relationsrelaterade konflikterna i 

mindre utsträckning förekommer. Om ledamöterna är medvetna om fördelarna med 

meningsskiljaktigheter är det sannolikt att deltagandet av ledamöterna ökar i beslutsprocessen 

och att det istället uppstår kognitiva konflikter.  

 

3.6.3. Processförluster i styrelsen 

Att få alla ledamöter att delta i styrelsen kan vara svårt då Forbes och Milliken (1999) 

beskriver att styrelsen är en grupp som mer än andra grupper är utsatta för processförluster på 

grund av att styrelsen endast träffas sporadiskt, är stora och behandlar komplexa frågor 

exempelvis avseende strategiformulering. Forbes och Milliken (1999) beskriver att 

processförlusterna består av interaktionssvårigheter vilket inkluderar både 

motivationssvårigheter och koordinationsproblem. Det innebär att det finns risk för att 
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ledamöterna inte motiveras till att involvera sig i styrelsens frågor eller har problem med att 

samverka med varandra vilket påverkar deras inställning till deltagande i beslutsprocessen. 

Forbes och Milliken (1999) förklarar att processförlusterna hindrar styrelsen från att utnyttja 

sina förmågor fullt ut och därmed att utföra sina roller så effektivt som möjligt och detta 

innebär att styrelsens effektivitet är mer beroende av socialpsykologiska processer än vad 

andra gruppers effektivitet är. Forbes och Milliken (1999) förklarar att sammanhållning i 

styrelsen är önskvärt eftersom interaktion är ett måste för att kunna utföra rollerna. Det är 

viktigt att ledamöterna känner tilltro till övriga ledamöters kunskaper och skickligheter och 

detta kräver ett visst mått av interaktion i gruppen.  

 

Dock är det enligt Forbes och Milliken (1999) inte önskvärt att sammanhållningen blir alltför 

god om det samtidigt leder till mindre kognitiva konflikter eftersom det kan bidra till att det 

skapas grupptänk. Grupptänk beskrivs av Forbes och Milliken (1999) som att gruppen pressar 

de individer med åsikter som skiljer sig i från majoriteten i gruppen att förändra sina åsikter så 

att de överensstämmer med majoritetens och detta gör att fördelarna med att olika perspektiv 

förs fram till gruppen inte framkommer. Om det förekommer grupptänk kommer inte 

deltagandet ha någon betydelse eftersom några olikartade åsikter inte kommer fram i 

beslutsprocessen därmed är det enligt Forbes och Milliken (1999) viktigt att en högt 

sammanhållen grupp fortsätter att tillåta kognitiva konflikter. 

 

3.7. Delaktighetens påverkan på företagets finansiella 

prestation 

 
På grund av att tidigare forskning om styrelsens sammansättning kopplat till företagets 

prestation enligt Ingley och van det Walt (2003), Forbes och Milliken (1999) samt Zona och 

Zattoni (2007) har gett motstridiga resultat och därmed visar på en brist i forskningen är det 

viktigt att studera styrelsens sammansättning och hur det påverkar styrelsens processer.  

För att sammansättningen ska få effekt på utförandet av rollerna och i förlängningen på 

företagets finansiella prestation krävs det som tidigare nämnts enligt Forbes och Milliken 

(1999)  att alla ledamöter bidrar i beslutsprocessen genom sina erfarenheter och kunskaper. 

Att ledamöternas erfarenheter och kunskaper framkommer i beslutsprocessen påverkar 

utförandet av övervakningsrollen, rådgivningsrollen och den strategiska rollen eftersom detta 
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får effekt på vilka alternativ som läggs fram i styrelsen och hur alternativen utvärderas. Därför 

är ledamöternas delaktighet i styrelsens beslutsprocess viktig att ta hänsyn till.  

 

Styrelsens sammanhållning har som tidigare nämnts enligt Forbes och Milliken (1999) och 

Hambrick (2007) betydelse för om alla ledamöter deltar i beslutsprocessen och därmed för att 

beslutsprocessen i styrelsen ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Om alla ledamöter inte 

deltar är det ingen mening med betrakta styrelsens sammansättning som ombud för hur 

besluten tas i styrelsen eftersom besluten då inte tas gemensamt av alla ledamöter (Hambrick 

2007).  

 

Socialpsykologiska processer har enligt Forbes och Milliken (1999) visat sig vara avgörande 

för styrelsens sammanhållning och hur bra de utför sina roller. Styrelsen bör utifrån detta ha 

en kultur som betonar ett högt engagemang från ledamöterna, respekt för och värdesättande 

av varandras expertis och bedömningar och en kultur som anser att meningsskiljaktigheter är 

positivt och som hjälper ledamöterna att hålla diskussioner på en uppgiftsrelaterad nivå, det 

vill säga inte på en känslorelaterad nivå (Forbes & Milliken 1999). En sådan kultur främjar ett 

deltagande i beslutsprocessen från alla ledamöter och gör att sammansättningen i styrelsen får 

påverkan på utförande av roller och företagets finansiella prestation. 

 

Då tidigare forskning inte har studerat delaktighet som en faktor som påverkar 

sammansättningens samband med finansiell prestation är det viktigt att studera om en ökad 

delaktighet i beslutsprocessen kan generera en bättre finansiell prestation vilket det utifrån 

teori som beskrivits ovan sägs göra. Detta kan ge insikter i om det är ett sämre deltagande i 

beslutsprocessen som gör att finansiell prestation inte påverkas av sammansättningen i 

styrelsen. Ovanstående resonemang kring att deltagandet av alla styrelseledamöter genererar 

en bättre beslutskvalitet eftersom hela styrelsens sammansättning då är med och påverkar 

besluten i styrelsen leder fram till antagandet om att delaktigheten i beslutsprocessen har 

positiv påverkan på företagets finansiella prestation. Om det visar sig att deltagandet inte 

leder till någon effekt på företagets finansiella prestation kan det tyda på att kognitiva 

konflikter är mindre förekommande och att grupptänk förekommer. Om deltagandet visar sig 

ha negativt samband med företagets finansiella prestation kan det tyda på att deltagandet av 

alla styrelseledamöter leder till att det tar för lång tid att fatta beslut vilket kan vara till 

nackdel när snabba beslut krävs. Det kan innebära att företaget går miste om möjligheter på 
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grund av att styrelsen inte kommer fram till ett beslut tillräckligt snabbt vilket kan påverka 

den finansiella prestationen negativ. Det kan också bero på att styrelsen har svårt att hantera 

att mycket olika åsikter kommer fram och det blir otydligt vilken riktning bolaget ska ta. 

Detta kan innebära att det bästa beslutsalternativet inte kommer fram på grund av att 

ledamöterna inte kan kompromissa utan ser endast utifrån sina egna perspektiv. 

 

Hypotes 2: ”Styrelseledamöternas delaktighet i beslutsprocessen har en positiv effekt på 

företagets finansiella prestation” 

 

3.8. Interaktionsproblem i en heterogen styrelse  

 
Tuggle, Schnatterly och Johnson (2010) samt Forbes och Milliken (1999) hävdar att om 

styrelsen är heterogen kan det leda till ännu större interaktionssvårigheter eftersom 

ledamöterna är olika varandra. Det förklaras med att heterogenitet i styrelsen exempelvis kan 

leda till kommunikationsproblem och att det kan uppstå negativa konflikter på grund av 

medlemmarna i större utsträckning har olika åsikter (Tuggle, Schnatterly & Johnson 2010). 

Detta leder till att deltagande från alla ledamöter är svårare att uppnå i en heterogen styrelse 

än i en homogen styrelse och att sammanhållningen fungerar är därmed av stor vikt. Därför är 

det viktigt att studera interaktionen i heterogena styrelser för att förstå hur heterogena 

styrelser påverkar företags finansiella prestation genom att öppna ”the black box” som finns 

angående deltagande i beslutsprocessen och därmed studera hur deltagandet kan påverka om 

fördelarna kommer fram. Som beskrivits ovan kan det förekomma att heterogena ledamöter 

tillsätts för att styrelsen ska signalera heterogenitet och därmed förbättra företagets rykte 

(Miller & Triana 2009). Om heterogeniteten då har en positiv effekt på finansiell prestation 

men samtidigt har problem med deltagandet kan det innebära att den positiva effekten beror 

på att företaget genererats ett bättre rykte och inte på att fördelarna med heterogenitet har 

framkommit. Miller och Triana (2009) hävdar att det därför är viktigt att ha en 

mellanliggande variabel mellan styrelsens heterogenitet och företagets finansiella prestation 

som speglar minoritetsledamöternas inflytande i styrelsen för att förstå heterogenitetens 

påverkan på den finansiella prestationen.  
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3.8.1. Kategorisering och subgrupper 

En anledning till att kommunikationsproblemen i en heterogen styrelse är större än i en 

homogen styrelse kan vara att det bildas subgrupper inom styrelsen (Kaczmarek, Kimino & 

Pye 2012) vilket kan försvåra möjligheten för att få alla ledamöter att delta i beslutsprocessen. 

Tuggle, Schnatterly och Johnson (2010) beskriver att det kan skapas grupperingar inom 

grupper utifrån olika egenskaper hos medlemmarna och då styrelsen är en grupp bör detta 

även gälla för styrelser.  Eftersom en heterogen styrelse består av ledamöter som är olika 

varandra i sina egenskaper kan det bildas mer subgrupper i en heterogen styrelse än i en 

homogen styrelse där ledamöterna är mer lika varandra. Att det bildas subgrupper i styrelsen 

baseras på social kategoriseringsteori som enligt Knapp, Dalziel och Lewis (2011) beskriver 

att människor försöker förenkla sin omgivning genom att kategorisera in människor i olika 

sociala kategorier vilket gör att individers olika val angående ageranden lättare kan 

förutsägas. Knapp, Dalziel och Lewis (2011) menar att individer kategoriserar sig själv och 

andra och antar att alla individer inom en viss kategori är lika varandra. De förklarar att ett “vi 

och dem” tänk kan skapas när individer tenderar att överdriva skillnaderna mellan den 

kategori de själva tillhör och övriga kategorier. Den kategori som individen själv ingår i 

kommer denne se som den bättre kategorin enligt Knapp, Dalziel och Lewis (2011). Då det 

lättare skapas subgrupper i heterogena styrelser innebär det också en ökad risk för att 

minoritetsledamöternas åsikter inte beaktas vilket innebär att minoritetsledamöterna inte 

motiveras att delta i beslutsprocessen. Vidare innebär det att fördelarna med en heterogen 

styrelse inte ger effekt på utförandet av styrelsernas roller och därmed på företagets finansiella 

prestation. Det är viktigt att försöka minimera uppkomsten av subgrupper för att främja ett 

ökat deltagande av alla ledamöter i styrelsen.  

 

Milliken och Martins (1996) menar att det är skillnad på synliga egenskaper och mindre 

synliga egenskaper hos individer vid kategorisering. Individer har enligt Milliken och Martins 

(1996) lättare att kategorisera människor utifrån synliga egenskaper som exempelvis etnisk 

bakgrund, ålder och kön än mindre synliga egenskaper som exempelvis är utbildning och 

tidigare erfarenheter.  Vidare hävdar Milliken och Martins (1996) att genom kategorisering av 

människor utifrån synliga egenskaper skapas förutfattade meningar och stereotyper vilket 

leder till att de mindre synliga och unika egenskaperna inte beaktas. Individer inom en viss 

kategori beläggs med vissa antaganden om deras mindre synliga egenskaper även om detta 

inte stämmer för alla inom kategorin (Milliken och Martins 1996). Tuggle, Schnatterly och 



      

 

 

 51 
 

Johnson (2010) stödjer detta och menar att vid förekomst av subgrupper finns det risk att 

fokus riktas på att olika individer representerar olika grupper istället för att fokus riktas mot 

att varje individ är unik. Styrelser som är heterogena angående synliga egenskaper kan därför 

ha svårare att få fram den unika kunskapen och informationen hos ledamöterna eftersom 

majoritetsledamöterna tenderar att likställa minoritetsledamöters mindre synliga egenskaper. 

Detta gör att styrelsens tillhandahållande av resurser som betonas utifrån resursberoende 

teorin försämras. De unika resurserna som varje enskild ledamot kan bidra med värderas inte 

utan ledamöterna generaliseras utifrån sina synliga egenskaper istället för deras unika mindre 

synliga resurser.  

 

Att kategoriseringar bildas utifrån synliga egenskaper skapar kommunikationssvårigheter kan 

enligt Forbes och Milliken (1999) leda till att ledamöterna inte är medvetna om varandras 

unika kunskaper och de kan därmed inte uppskattar deras påverkan på beslut. Att individers 

kunskap inte värderas på grund av detta kan i sin tur leda till att individer med skilda åsikter 

eller information blir mindre motiverade till att tillhandahålla dessa och därmed väljer de att 

inte delta i beslutsprocessen eller väljer de att delta men diskuterar endast redan tillgänglig 

information i gruppen och tillför ingen specifik kunskap (Forbes & Milliken 1999). Att 

diskutera redan tillgänglig information i styrelsen istället för att föra fram ytterligare värdefull 

information är till nackdel för styrelsens utförande av sin kontrollroll, rådgivningsroll och 

strategiska roll. Det blir exempelvis mindre ifrågasättande av företagsledningens förslag och 

sämre utvärderande av företagsledningens prestationer eftersom mindre kunskap 

tillhandahålls vilket gör att kontrollrollen som betonas av agentteorin inte utförs lika bra som 

den skulle kunna ha gjorts med den kunskap som ledamöterna besitter i styrelsen. Att unik 

kunskap inte förs fram gör också att färre alternativa lösningar föreslås av styrelsen och att 

aktuell information inte förs fram vilket skulle kunnat ha förbättrat konkurrensförmågan hos 

företaget. Detta gör att styrelsen inte kan tillhandahålla lika goda råd och fungera som ett lika 

bra stöd till företagsledningen vilket betonas av stewardshipteorin (Anderson, Melanson & 

Maly 2007) som de skulle kunna ha gjort om de utnyttjat sina resurser som ledamöterna 

besitter. Det kan också vara så att ledamöterna bortser från att de är olika utifrån egenskaper 

och framhäver sina unika kunskaper genom deltagande men i dessa fall finns det enligt 

Joecks, Pull och Vetter (2013) risk att andra ledamöter inte bortser från olikheterna angående 

egenskaper och därmed ignorerar informationen från dessa ledamöter. I detta fall saknar 

deltagandet i beslutsprocessen från dessa ledamöter betydelse för besluten som fattas. 
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Styrelsen tar därmed inte tillvara på de resurser som ledamöterna besitter vilka betonas av 

resursberoende teorin och styrelsen presterar därför sämre än vad de skulle kunnat göra i alla 

sina roller. Detta kan medföra att de påstådda fördelarna med en heterogen styrelse inte 

uppstår eftersom ledamöternas unika kunskaper och skickligheter inte framkommer eller 

beaktas även om de finns tillgängliga. En heterogen styrelse får då inga positiva fördelar på 

beslutsprocessen och därmed på utförandet av styrelsens roller och på företagets finansiella 

prestation.  

 

Enligt Tuggle, Schnatterly och Johnson (2010) kan som tidigare nämnts de grupperingar som 

bildas i en heterogen styrelse göra att viktiga grupprocesser i styrelsen såsom kommunikation, 

sammanhållning och förtroende skadas. Vidare menar författarna att grupprocesserna endast 

skadas om de olika egenskaperna hos ledamöterna i styrelsen gör att subgrupper bildas och 

inte om de olika egenskaperna kan verka utan att det skapas subgrupper. Om det inte bildas 

subgrupper leder det utifrån ovanstående resonemang inte till sämre deltagande i styrelser. 

 

3.8.2. Vikten av sammanhållning 

På grund av att heterogenitet i styrelsen enligt Forbes och Milliken (1999) kan leda till större 

interaktionssvårigheter och därmed till större processförluster borde de tre nämnda 

socialpsykologiska processerna vara viktigare i heterogena styrelser än i homogena styrelser. 

Det är därför viktigt att kulturen i en heterogen styrelse främjar dessa tre socialpsykologiska 

processer för att interaktionssvårigheterna ska reduceras och deltagandet ska öka och därmed 

leda till att fördelarna med en heterogen styrelse framkommer. Ong och Wan (2008) hävdar 

att en god gruppdynamik i styrelsen kan minska interaktionssvårigheterna genom att 

exempelvis reducera risken för kommunikationsproblem, negativa konflikter och bristen på 

förståelse vilket medför att de socialpsykologiska processerna främjas. Detta stödjer tanken på 

att styrelsens sammanhållning och gruppdynamik har betydelse för hur effektivt styrelsens 

roller utförs eftersom detta främjar de socialpsykologiska processerna vilket i sin tur har 

betydelse för hur bra styrelsens roller utförs (Ong & Wan 2008). Att en heterogen styrelse har 

olikartade synsätt behöver inte leda till förbättrad finansiell prestation eftersom det kan uppstå 

svårigheter med interaktionen och detta gör att sammanhållningen har en stor betydelse för att 

ledamöter i en heterogen styrelse ska bli motiverade att delta i beslutprocessen vilket är en 

förutsättning för att fördelarna med en heterogen styrelse ska framkomma och få effekt på den 

finansiella prestationen. 
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3.8.2.1. Heterogenitetsindex påverkan på delaktigheten 

Utifrån ovanstående resonemang kring de större interaktionsproblemen som antas finnas i en 

heterogen styrelse antas deltagandet i heterogena styrelser vara lägre. Sammanhållningen i en 

heterogen styrelse tros inte vara tillräckligt god för att alla ledamöter ska vara med och delta i 

beslutsprocessen. Därför antas heterogena styrelser ha ett negativt samband med deltagandet 

av alla ledamöter i beslutsprocessen.  

 

Hypotes 3: ”Styrelsens heterogenitet har en negativ påverkan på deltagandet av alla 

ledamöter i beslutsprocessen” 

 

3.8.2.2. Separata heterogenitetsegenskapers påverkan på delaktigheten 

Deltagandet kan skilja sig mellan olika heterogenitetsegenskaper. Det kan finnas en större risk 

att heterogenitet i vissa egenskaper skapar subgrupper inom styrelsen och därmed skapar 

sämre sammanhållning. Detta kan göra att heterogenitet i vissa egenskaper kan skapa större 

problem med att alla ledamöter inte deltar i beslutsprocessen än heterogenitet i vissa andra 

egenskaper. Detta kan vara viktigt att studera för att se om det finns heterogenitet i vissa 

egenskaper som leder till högre deltagande av ledamöterna och därmed att fördelarna lättare 

kommer fram och om det finns andra egenskaper som möter större svårigheter med 

interaktion och som gör att även om de tillsätts heterogena styrelser avseende dessa 

egenskaper så ger det ingen påverkan på beslutsprocessen och i förlängningen på företagets 

finansiella prestation. Det kan då krävas att det fokuseras på vissa andra faktorer som 

exempelvis hur sammanhållningen ska kunna förbättras innan fördelarna med denna 

heterogenitet kan komma fram. Innan dess blir det därmed endast en symbolisk handling.  

 

Kön 

Kvinnors påverkan på styrelsens processer och beslut är enligt Nielsen och Huse (2010) ett 

outforskat område. Det behövs enligt Nielsen och Huse (2010) ytterligare forskning om hur 

kvinnor påverkar processer i styrelsen exempelvis beslutsprocessen och därmed hur de 

påverkar styrelsens beslutsfattande och utförandet av sina roller. Detta behövs främst för att 

det nu har blivit mer diskussion om tillsättandet av kvinnor i styrelser och detta visar sig i 

exempelvis könskvoteringsdebatten (Nielsen & Huse 2010). 
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För att fördelarna med en könsheterogen styrelsen ska komma fram krävs det utifrån tidigare 

resonemang att alla ledamöter får vara med och påverka styrelsens beslut och därmed att 

styrelsen har en kultur som främjar de tre nämnda socialpsykologiska processerna. Kanter 

(1977) och Bernardi, Bean och Weippert (2005) hävdar att styrelser traditionellt sett till 

största delen bestått av män och att kvinnor på grund av detta kan ha svårt att komma in i 

grupper och fokus riktas mot skillnaden den synliga egenskapen kön är det istället för 

kvinnornas unika mindre synliga egenskaper. Detta förväntas leda till att könsheterogeniteten 

inte får någon påverkan på beslutsprocessen och därmed på utförandet av rollerna och på 

företagets finansiella prestation eftersom kunskaperna och skickligheterna hos de kvinnliga 

ledamöterna inte kommer fram och beaktas. Kvinnorna tillsätts utifrån detta endast 

symboliskt och männen fortsätter att vara de som är avgörande för beslutsfattandet. 

Kvinnorna får då minskad motivation till att engagera sig i beslutsfattandet och därmed 

minskas graden av kognitiva konflikter och användning av ledamöters kunskaper och 

skickligheter vilka är två socialpsykologiska processer som enligt Forbes och Milliken (1999) 

förbättrar styrelsens beslutsprocess och utförande av roller.  

Om de manliga ledamöterna i högre utsträckning tar hänsyn till kvinnliga styrelseledamöters 

unika egenskaper kan kvinnor enligt Nielsen och Huse (2010) hjälpa till att öka 

engagemanget i hela styrelsen eftersom de ofta kännetecknas av en högre känslighet och 

acceptans av andra ledamöters åsikter. Detta gör att det kan främja att det i styrelsen skapas en 

kultur som i ännu högre grad betonar oöverensstämmelse mellan ledamöter som något positivt 

och som värdesätter att alla ledamöter deltar i beslutsprocessen genom att bidra med sina 

unika kunskaper och skickligheter. Detta kan alltså bidra till att socialpsykologiska 

processerna ansträngningsnormer och användning av kunskaper förbättras.  

Det kan dock ifrågasättas om könet har någon betydelse för hur sammanhållningen ser ut i 

styrelsen eller om det är ledamöternas olika kunskaper och skickligheter som betonas istället 

för deras synliga skillnader. Det kan därför vara intressant att studera om heterogenitet 

avseende kön kan påverka deltagandet av alla ledamöter i beslutsprocessen och därmed om 

dessa problem som könsheterogena styrelser antas uppleva stämmer. Det antas dock med stöd 

av ovanstående teori att könsheterogenitet leder till mindre deltagande i beslutsprocessen på 

grund av de sammanhållningsproblem som tros finnas.  
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Hypotes 3.1: ”Styrelsens heterogenitet avseende kön har en negativ påverkan på 

ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen” 

 

Ålder 

Heterogenitet i styrelse avseende ålder på ledamöterna har också enligt Ahlgren och 

Henningson (2008) beskrivits som ett behov för att förbättra styrelsens arbete. Dock menar 

Umans (2012) att åldersheterogenitet kan leda till sämre sammanhållning. Detta bygger på 

lihetsattraktionsparadigmet som enligt Kaczmarek, Kimino, Pye (2012) beskriver att individer 

med liknande bakgrund har lättare att samverka eftersom de i större utsträckning delar 

liknande erfarenheter och värderingar. Exempelvis kan en yngre generation ha andra 

erfarenheter än en äldre generation som leder till olika sätt att se på saker vilka kan krocka 

med varandra och leda svårigheter att förstå varandra. Det är dock enligt Forbes och Milliken 

(1999) avgörande för heterogenitetens påverkan på beslutsprocessen och på företagets 

finansiella prestation att alla ledamöter deltar. Detta gör att det är viktigt att det skapas en 

kultur i styrelsen som främjar de socialpsykologiska processerna och som därmed gör att fler 

ledamöter känner sig motiverade till att lägga ner engagemang och bidra med sina unika 

kunskaper. 

 

Utifrån de svårigheter med sammanhållningen som åldersheterogena styrelser antas uppleva 

tros åldersheterogenitet leda till sämre deltagande i beslutsprocessen.  

 

Hypotes 3.2: ”Styrelsens heterogenitet avseende ålder har en negativ påverkan på 

ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen” 

 

Kulturell bakgrund  

Även om det enligt Umans (2012) och Collin et al (2013) finns fördelar med heterogenitet 

avseende kulturell bakgrund så menar de även att det kan leda till kommunikationssvårigheter 

mellan gruppmedlemmar. Kommunikationssvårigheter kan enligt Forbes och Milliken (1999) 

leda till sammanhållningssvårigheter vilket gör att det blir svårare för de socialpsykologiska 

processerna att fungera bra. Exempelvis kan det bli svårare att vara medveten om och beakta 
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varandras unika expertis och därför kan det leda till att de unika kunskaperna som är 

fördelaktigt i en heterogen styrelse inte kommer fram och påverkar beslutsprocessen. 

Ledamöter med olika kulturell bakgrund kan ha olika värderingar och därmed kan konflikter 

uppstå. Avgörande för sammanhållningen och därmed om den olika kunskapen är fördelaktig 

för styrelsens beslutsprocess är en kultur i gruppen som främjar dessa olikheter och betonar 

dem som något positivt.  

 

Att svårigheter med kommunikationen kan uppstå i heterogena styrelser avseende kulturell 

bakgrund leder till att kulturell heterogenitet antas ha en negativ effekt på deltagandet.  

 

Hypotes 3.3: ”Styrelsens heterogenitet avseende kulturell bakgrund har en negativ påverkan 

på ledamöternas delaktighet i styrelsens beslutsprocess”  

 

Tenure 

Att styrelseledamöterna har suttit olika länge i styrelsen kan leda till fördelar genom att 

styrelsen enligt Forbes och Milliken (1999) både innehar företagsspecifik kunskap och får in 

nya perspektiv men samtidigt menar Umans (2012) att det kan leda till sämre 

sammanhållning. Även Tuggle, Schnatterly och Johnson (2010) menar att styrelser som länge 

har bestått av samma ledamöter och därmed har låg heterogenitet avseende tenure har lättare 

att samverka eftersom de då utvecklar gemensamma repertoarer för hur de ska agera vilket 

baseras på tidigare erfarenheter. Ledamöter kan också känna varandra på en djupare nivå och 

vara mer medveten om varandras expertis vilket gör att de bättre kan använda sina tillgängliga 

kunskaper och skickligheter. Men eftersom heterogenitet i tenure kan generera många fördelar 

på beslutsprocessen och därmed på utförandet av styrelsens roller är det enligt Forbes och 

Milliken (1999) viktigt att styrelsen har en kultur som främjar att ny kunskap och alternativa 

lösningar kommer fram. Annars finns det risk för att fördelarna inte kommer fram eftersom 

det kan leda till att de senare tillsatta ledamöterna inte får vara med och delta i 

beslutsprocessen. Det kan vara så att om en stor del av styrelsen suttit länge tillsammans i 

styrelsen kan de bli mindre benägna att beakta de nyare ledamöternas expertis och perspektiv 

och istället vilja göra som de alltid har gjort.  
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Att svårigheter med sammanhållningen kan uppstå i heterogena styrelser avseende tenure gör 

att dessa styrelser antas ha svårare med deltagandet i beslutsprocessen.  

 

Hypotes 3.4: ”Styrelsens heterogenitet avseende tenure har en negativ påverkan på 

ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen” 

 

Branscherfarenhet  

Skillnader i branscherfarenhet kan ge fördelar till styrelsen och det uppstår i högre grad 

kognitiva konflikter enligt Forbes och Milliken (1999) vilket är gynnsamt för 

beslutsprocessen. Dock är det som tidigare nämnts avgörande för om fördelarna ska komma 

fram att alla ledamöter deltar i beslutsprocessen (Forbes & Milliken 1999). Det är mindre risk 

att det uppstår subgrupper i styrelsen utifrån egenskapen branscherfarenhet eftersom det är en 

mindre synlig egenskap. Detta baseras på Milliken och Martins (1996) resonemang om att det 

är lättare att kategorisera individer utifrån synliga egenskaper än mindre synliga och det 

lättare skapas subgrupper utifrån att individerna besitter olika synliga egenskaper. Detta kan 

göra att heterogenitet i styrelsen avseende branscherfarenhet kan uppleva mindre svårigheter 

med att alla ledamöter deltar i beslutsprocessen och har därmed lättare att ta tillvara på 

fördelarna som kan genereras av att ledamöterna innehar olika branscherfarenhet. Det gäller 

dock att styrelsen har en kultur som främjar att olikartad kunskap kommer fram och beaktas i 

beslutsprocessen för att alla ska känna sig motiverade till att vilja delta och därmed att 

styrelsen använder den tillgängliga kunskap som ledamöterna besitter. Det krävs att 

ledamöterna deltar och delar med sig av sin unika kunskap för att mer kognitiva konflikter ska 

uppstå och för att informationen ska påverka beslutsprocessen.  

 

Även att styrelser med heterogenitet avseende branscherfarenhet kan uppleva mindre 

sammanhållningsproblem antas det ändå finnas problem med sammanhållningen och därmed 

att det finns svårigheter med att få alla ledamöter att delta i beslutsprocessen.  

 

Hypotes 3.5: ”Styrelsens heterogenitet avseende branscherfarenhet har en negativ påverkan 

på ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen” 
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3.9. Delad uppfattning 

 
Det är inte säkert att det räcker med delaktighet i heterogena styrelser för att fördelarna med 

en heterogen styrelse ska komma fram. Även om delaktighet enligt Forbes och Milliken 

(1999) sägs vara en förutsättning för att fördelarna med heterogena styrelser ska komma fram 

så är det inte säkert att unik kunskap och information beaktas i styrelsen även om ledamöterna 

deltar i beslutsprocessen. Interaktionssvårigheterna som enligt Forbes och Milliken (1999) 

kan uppstå och subgrupperna som enligt Kaczmarek, Kimino och Pye (2012) och Tuggle, 

Schnatterly och Johnson (2010) kan bildas är orsaker till detta. Detta kan göra att ledamöter 

deltar i beslutsprocessen genom att diskutera redan framförd information till styrelsen men är 

inte motiverad till att bidra med ytterligare unik information som skulle kunna förbättra 

beslutsprocessen ytterligare eftersom fler alternativ och bättre utvärdering skulle genereras 

(Forbes & Milliken 1999). Sammanhållningen i gruppen påverkas av kulturen som finns och 

kulturen bör som tidigare nämnts främja att olikheter i åsikter och kunskap är positivt, att 

andras expertis ska respekteras och att diskussioner ska hållas på en uppgiftsrelaterad nivå för 

att undvika känslomässiga konflikter (Forbes & Milliken 1999). Denna kultur leder till att de 

tre socialpsykologiska processerna ansträngningsnormer, kognitiva konflikter och användning 

av kunskaper och skickligheter kan användas effektivt och därmed förbättras beslutsprocessen 

och utförandet av styrelsens roller. Detta påverkar i sin tur företagets finansiella prestation 

eftersom fördelarna med heterogena styrelser får större möjlighet att komma fram och 

påverka beslutsprocessen och därmed utförandet av rollerna.  

En faktor som kan påverka kulturen i grupper och därmed påverka om fördelarna med 

heterogenitet i styrelsen framkommer är delad uppfattning (Umans 2012). Med delad 

uppfattning menas att ledamöterna har gemensamma tankar om exempelvis vad styrelsens 

ansvar och arbetsuppgifter är. Detta är viktigt att studera eftersom detta kan ge ytterligare 

insikter till ”the black box” angående ledamöters deltagande i beslutsprocessen om delad 

uppfattning kan förbättra sammanhållningen i gruppen och främja att unik kunskap genereras 

till styrelsen kan det vara en viktig faktor att beakta när heterogena styrelser tillsätts eftersom 

det då kan öka möjligheterna för att fördelarna kommer fram. Det ökar möjligheten för att 

heterogeniteten ska få påverkan på företagets finansiella prestation. Att studera delad 

uppfattning som en faktor som kan påverka kulturen i styrelsen kan ge viktiga insikter till 

tidigare forskning som behandlar socialpsykologiska processer och därmed hur 
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sammanhållningen i styrelser påverkar utförandet av rollerna. Det kan ge bidrag om delad 

uppfattning är positivt eller negativt för sammanhållningen i styrelsen och därmed om delad 

uppfattning för att de socialpsykologiska processerna förbättras eller inte.  

Umans (2012) har i en studie undersökt heterogenitet avseende kultur i ledningsgrupper och 

kommit fram till faktorer som kan dämpa de svårigheter som heterogenitet i gruppen kan ge 

upphov till. En faktor som visade sig kunna minska förekomsten av 

kommunikationssvårigheter var delad vision inom gruppen. Att minska förekomsten av 

kommunikationssvårigheter är viktigt eftersom kommunikation enligt Umans (2012) kan ses 

som en central del av gruppens beteende. Umans (2012) argumenterar för att delad vision 

ökar gruppens effektivitet och förbättrar relationerna inom gruppen. Det har länge varit känt 

inom gruppforskningen att delad vision och en känsla av ett gemensamt syfte är en 

förutsättning för att grupper ska kunna arbeta bra tillsammans (Umans, 2012). Detta kan leda 

till att det i mindre utsträckning bildas subgrupper och därmed att alla ledamöters mindre 

synliga egenskaper är det som är i fokus. Vidare argumenterar Umans (2012) för att en delad 

vision hjälper gruppmedlemmarna att se värdet i de demografiska eller personliga resurserna 

och olikheter. Detta kan underlätta för styrelsens kultur att ledamöterna ska respektera 

varandras unika kunskap och förstå att all kunskap är viktig att beakta för att beslutsprocessen 

ska bli så bra som möjligt. Att ledamöternas olika kunskap värderas i styrelsen gör enligt 

Forbes och Milliken (1999) att ledamöterna känner sig mer motiverade till att vilja framföra 

och bidra med sin unika kunskap vilket gynnar att deltagandet i styrelsen leder till användning 

av styrelsens tillgängliga kunskap.  

Då denna tanke är utvecklad utifrån en organisatorisk grupp kan denna tanke ses som 

tillämpbar även på andra grupper inom ett företag, exempelvis styrelsen. Styrelsen är enligt 

Forbes och Milliken (1999) en grupp som skiljer sig från andra organisatoriska grupper 

angående dess kännetecken och detta gör att de är mer utsatta för interaktionssvårigheter som 

inkluderar kommunikationssvårigheter. På grund av detta borde det som Umans (2012) 

kommit fram till i sin studie om att delad vision inom heterogena grupper kan minska 

kommunikationssvårigheterna även kunna tillämpas på styrelser. 
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3.9.1. Heterogenitetsindexets påverkan av delad uppfattning på delaktigheten 

Om heterogena styrelser har en delad uppfattning kan interaktionsprocesserna förbättras vilket 

bidrar till att alla medlemmar i styrelsen i större utsträckning kan delta i beslutsprocessen. 

Bättre kommunikation mellan medlemmarna kan göra att deras olikartade information bättre 

utbyts och därmed att den i större utsträckning tas till vara i styrelsen. Enligt Forbes och 

Milliken (1999) blir medlemmar också mer motiverade till att bidra med sin unika 

information om den beaktas i gruppen och detta gör att förbättrad sammanhållning och 

kommunikation kan göra att mer information blir tillgänglig. Enligt Knapp, Dalziel & Lewis 

(2011) innebär social kategoriseringsteori att ett “vi och dem” tänk kan uppstå i styrelsen om 

ledamöterna överdriver skillnaderna mellan varandra. Detta kan ligga till grund för att 

subgrupper skapas där fokus hamnar på att ledamöterna skiljer sig från varandra genom 

synliga drag. En bättre kommunikation minskar fokus på synliga egenskaper och fokus 

hamnar istället på medlemmarnas unika kunskaper och erfarenheter och det är därmed lättare 

att erhålla de fördelar som en heterogen styrelse innebär. Om styrelsen har en delad 

uppfattning kan detta leda till att “vi och dem” tänket minskar och en “vi-känsla” skapas 

istället där alla ledamöter bidrar till att förverkliga den delade uppfattningen. Utifrån detta 

resonemang kan delad uppfattning leda till högre delaktighet av alla ledamöter i styrelsen och 

även att ledamöterna väljer att bidra med sin unika kunskap i sitt deltagande vilket därmed 

förbättrar beslutsprocessen och gör att fördelarna med heterogenitet i förlängningen kan 

påverka företagets finansiella prestation. 

 

Om det visar sig att delad uppfattning leder till mindre delaktighet i styrelsen kan det bero på 

att delad uppfattning leder till att styrelsen blir för sammanhållna och att grupptänk därmed 

uppstår. Det kan göra att ledamöter inte deltar för att de anser att de är pressade att tycka 

likadant som majoriteten. Ledamoten känner att denne inte behöver lägga tid på att delta i 

beslutsprocessen eftersom styrelsen oavsett om denne deltar eller inte kommer att komma 

fram till ett beslut som ledamoten inte håller med om men som denne ändå inte hade kunnat 

påverka vid deltagande. Om delad uppfattning inte visar sig ha något samband med 

delaktighet i styrelsen kan det bero på att resonemanget kring delad uppfattning inte är 

tillämplig för styrelser på grund av styrelsens speciella drag. Det kan också vara så att delad 

uppfattning inte är tillräckligt för att sammanhållningen ska öka och då att det ska bli någon 

påverkan på delaktigheten i styrelsen eller på företagets finansiella prestation. 
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Ovanstående resonemang kring att delad uppfattning kan påverka kommunikation och därmed 

sammanhållning positivt leder till att delad uppfattning antas ha en positiv påverkan på 

delaktigheten i en heterogen styrelse.  

 

Hypotes 4: ”Om en heterogen styrelse har en delad uppfattning leder det till en större 

delaktighet av alla medlemmar i styrelsen” 

3.9.2. Separata heterogenitetsegenskapers påverkan av delad uppfattning på 

delaktigheten 

Att ha en delad uppfattning i heterogena styrelser kan ge olika påverkan på delaktigheten 

beroende på vilken heterogenitetsegenskap som studeras. Det kan tänkas att heterogenitet 

angående alla fem heterogenitetsegenskaper kan ha positiv påverkan på delaktigheten från 

delad uppfattning utifrån ovanstående resonemang men det kan också skilja sig åt eftersom 

sammanhållningsproblemen enligt Milliken och Martins (1996) skiljer sig mellan synliga 

heterogenitetsegenskaper och mindre synliga heterogenitetsegenskaper. Det kan därför vara 

intressant att studera om alla heterogenitetsegenskaper upplever positiva effekter av delad 

uppfattning på delaktigheten eller om exempelvis branscherfarenhet har en annorlunda effekt 

på grund av att det räknas som en mindre synlig heterogenitetsegenskap och som därmed kan 

uppleva mindre sammanhållningsproblem i styrelsen.  

 

Hypotes 4.1: ”Delad uppfattning har ett positivt samband med delaktigheten i heterogena 

styrelser avseende kön” 

 

Hypotes 4.2: ”Delad uppfattning har ett positivt samband med delaktigheten i heterogena 

styrelser avseende ålder” 

 

Hypotes 4.3: ”Delad uppfattning har ett positivt samband med delaktigheten i heterogena 

styrelser avseende kulturell bakgrund” 

 

Hypotes 4.4: ”Delad uppfattning har ett positivt samband med delaktigheten i heterogena 

styrelser avseende tenure” 

 

Hypotes 4.5: ”Delad uppfattning har ett positivt samband med delaktigheten i heterogena 

styrelser avseende branscherfarenhet” 
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3.10. Samlad figur över hypoteserna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Figur 2: Sammanfattande figur för hypoteserna 

 
 
 

Heterogenitet och finansiell 
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Hypotes 1: Styrelsens heterogenitet har en 
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Hypotes 1.1: Styrelsens heterogenitet avseende 

kön har en positiv påverkan på företagets 
finansiella prestation 
 
Hypotes 1.2: Styrelsens heterogenitet avseende 

ålder har en positiv påverkan på företagets 
finansiella prestation. 
 
Hypotes 1.3: Styrelsens heterogenitet 

avseende kulturell bakgrund har en positiv 
påverkan på företagets finansiella prestation. 
 
Hypotes 1.4: Styrelsens heterogenitet 

avseende tenure har en positiv påverkan på 
företagets finansiella prestation. 
 
Hypotes 1.5: Styrelsens heterogenitet 

avseende branscherfarenhet har positiv 
påverkan på företagets finansiella prestation. 

 

Delaktighet och finansiell 
prestation 

 
Hypotes 2: Styrelseledamöternas delaktighet i 

beslutsprocessen har en positiv effekt på 
företagets finansiella prestation. 

 

Heterogenitet och delaktighet 
 
Hypotes 3: Styrelsens heterogenitet har en 

negativ påverkan på deltagandet av alla 
ledamöter i beslutsprocessen 
 

Hypotes 3.1: Styrelsens heterogenitet 
avseende kön har en negativ påverkan på 
ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen. 

 
Hypotes 3.2: Styrelsens heterogenitet 
avseende ålder har en negativ påverkan på 
ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen. 

 
Hypotes 3.3: Styrelsens heterogenitet 
avseende kulturell bakgrund har en negativ 
påverkan på ledamöternas delaktighet i 
styrelsens beslutsprocess.  

 
Hypotes 3.4: Styrelsens heterogenitet 
avseende tenure har en negativ påverkan på 
ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen.  
 
Hypotes 3.5: Styrelsens heterogenitet 
avseende branscherfarenhet har en negativ 
påverkan på ledamöternas delaktighet i 
beslutsprocessen 

Delad uppfattning och 
delaktighet 

 
Hypotes 4: Om en heterogen styrelse har en 
delad uppfattning leder det till en större 
delaktighet av alla medlemmar i styrelsen. 

 
Hypotes 4.1: Delad uppfattning har ett positivt 
samband med delaktigheten i heterogena 
styrelser avseende kön.  
 

Hypotes 4.2: Delad uppfattning har ett positivt 
samband med delaktigheten i heterogena 
styrelser avseende ålder. 
 

Hypotes 4.3: Delad uppfattning har ett positivt 
samband med delaktigheten i heterogena 
styrelser avseende kulturell bakgrund. 
 

Hypotes 4.4: Delad uppfattning har ett positivt 
samband med delaktigheten i heterogena 
styrelser avseende tenure. 
 

Hypotes 4.5: Delad uppfattning har ett positivt 
samband med delaktigheten i heterogena 
styrelser avseende branscherfarenhet.  
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Kapitel 4. Empirisk Metod 
 

järde kapitlet inleds med en presentation av val av undersökningsmetod och design 

för studien vilket ger en noggrann beskrivning av hur studien kommer att 

genomföras. Sedan följer en operationalisering där det ingående beskrivs hur 

variablerna ska mätas och var information till måtten hämtas. Till sist följer bortfallsanalys 

och metodkritik.  

    

4.1. Undersökningsmetod och design 

 
För att undersöka hur delaktighet i beslutsprocessen i styrelsen påverkar finansiell prestation 

och hur heterogeniteten påverkar delaktigheten kommer en enkät att användas. Enkäten som 

används för att få data till studien har skapats och skickats ut av forskare på  inn universitetet 

ett flertal gånger de senaste tjugo åren. Ett exempel på en studie som är baserad på denna data 

är en artikel av Jonnergård och Stafsudd (2011). Artikeln behandlar hur och om styrelsens 

aktiviteter och involvering i beslutsfattande har förändrats under tiden 1994 till och med 2004 

och om utvecklingen av styrelsebeteendet har påverkats av styrelsens nätverksegenskaper och 

sammansättning (Jonnergård & Stafsudd 2011). En annan studie som också använt data från 

dessa enkäter är Jonnergård och Kärreman (2004) som har använt materialet för år 1994 och 

1999 för att undersöka om det ökade utländska aktieägandet i svenska bolag har samband med 

en ökad styrelseaktivitet. Även Jonnergård, Kärreman och Svensson (2004) har använt 

enkäterna utskickade år 1994 och 1999 för att studera hur förändringar i nationell 

bolagsstyrning bemöts i styrelser och fokus riktas mot om och hur styrelsens ageranden, 

tankar och värderingar förändras genom detta för att se hur nya beteendemönster 

institutionaliseras. Studien omfattade svenska noterade bolag. 

      

Denna studie kommer att använda samma enkät för att få tillgång till data men den kommer 

användas på ett annorlunda sätt. Data kommer att användas för att hitta indikationer på 

styrelseledamöternas delaktighet i beslutsprocessen vilket inte tidigare har gjorts. Enkäten 

kommer aven att användas för att få indikationer på styrelseledamöternas delade uppfattning 

vilket inte heller har studerats tidigare utifrån detta material. Den data som studien använder 
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är rådata vilket innebär att data är insamlad och kodad och även om datan är insamlad av 

forskare på Linnéuniversitet kan en primäranalys genomföras.  

      

Det finns både för- och nackdelar med detta metodval. Det är exempelvis tidseffektivt att 

använda data insamlat från andra vilket även innebar att den tid som läggs på analys av 

resultaten kan utökas och även att en longitudinell studie är möjlig även vid ett kortare 

forskningsprojekt (Saunders, Lewis & Thornhill 2012; Bryman & Bell 2005). Dessutom är 

data insamlad av erfarna forskare på  inn universitetet vilket innebar att data håller en hög 

kvalitet eftersom de har erfarenhet av att utforma enkäter, samla in data och sammanställa 

data (Bryman & Bell 2005). Enligt Bryman och Bell (2005) har därmed flera av de problem 

som kan uppstå under processen med datainsamling redan beaktats av erfarna forskare. 

Nackdelarna med denna metod är enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) att forskarna 

som samlat in data har haft ett annat syfte med sin undersökning än denna studie vilket kan 

innebära att definitionerna av variablerna inte är de bäst lämpade definitionerna för denna 

studie och därmed att data är svår att tillämpa. Vidare menar Saunders, Lewis och Thornhill 

(2012) att det kan vara problematiskt att bedöma datas kvalitet och Bryman och Bell (2005) 

menar att ett annat problem är att datan inte är bekant vilket kan leda till att det tar tid att sätta 

sig in i den. Fördelarna anses dock överväga nackdelarna i detta fall och dessutom har 

forskarna till enkäten på  inn universitetet skickat ut samma enkät ytterligare en gång hösten 

2014 till den population som denna studie fokuserar på. Därmed var det inte aktuellt att skicka 

ut en egen enkät till företagens styrelser eftersom det är rimligt att anta svarsfrekvensen inte 

hade blivit särskilt hög eftersom de som sitter i företagets styreler är upptagna människor och 

troligen har ledamöterna inte tid eller vilja att svara på en enkät som behandlar liknande 

frågor inom en kort tidsperiod. Dessutom innehöll forskarnas enkäter material som kunde 

användas i denna studie vilket även motiverar valet att inte skicka ut en egen enkät.  

      

Data från enkäterna kommer att kompletteras med data från företagens årsredovisningar 

rörande företagets prestation och till viss del rörande styrelsens sammansättning för att kunna 

testa hypoteserna då all denna data inte finns tillgänglig genom enkäterna och även på denna 

data kommer en primäranalys att genomföras. Data har därmed samlats in rörande flera 

variabler och flera olika företag vid en viss tidpunkt vilket kallas tvärsnittsdesign och detta 

leder till att samband mellan variablerna kan upptäckas (Bryman & Bell 2005). 
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Studien kommer även ha ett longitudinellt inslag och data från tre olika tidpunkter kommer att 

samlas in för att kontrollera om det skett någon förändring över tiden angående sambanden i 

hypoteserna vilket kan vara viktig information att känna till för att öka förståelsen för 

sambanden. Tidpunkterna som data kommer att samlas in för är åren 1999, 2004 och 2009. 

       

Tidigare forskning som behandlar processer i styrelsen har främst använt tvärsnittsdesign och 

i vissa fall även longitudinell design för att förklara hur styrelseprocesser påverkar utförandet 

av styrelsens roller och hur sammansättningen i styrelsen påverkar hur styrelseprocesserna 

fungerar (Nielsen & Huse 2010; Zona & Zattoni 2007; Miller & Triana 2009; Neill & 

Dulewicz 2009). För att samla in data om vad som sker i styrelserummet har dessa använt 

enkäter med frågor som behandlar exempelvis hur ofta konflikter uppstår i styrelsen, om 

styrelsen ger råd till företagsledningen utifrån personliga kunskaper och vilka uppgifter 

styrelsen ägnar sig åt. Data kring styrelsens sammansättning och företagets prestationer har 

ofta hämtats från databaser. Enstaka studier exempelvis Tuggle, Schnatterly och Johnson 

(2010) har använt sig av externa granskare som observatörer på vad som händer i 

styrelserummet och i denna studie handlade det om att studera hur mycket tid som styrelsen 

lade ner på diskussion angående entreprenöriella frågor. Denna studie kommer att använda 

liknande tillvägagångssätt som majoriteten av tidigare forskning men kommer att undersöka 

styrelseledamöternas delaktighet i beslutsprocesserna vilket inte har varit i fokus i tidigare 

studier. Tidigare studier har mer använt enkätfrågor rörande styrelsens uppgifter och de 

socialpsykologiska processerna och förutsatt ett deltagande av alla styrelseledamöter medan 

denna studie fokuserar på om alla ledamöter har möjlighet att delta i beslutsprocessen. Detta 

innebar ett empiriskt bidrag till forskningen om den “black box” som ledamöters delaktighet i 

beslutsprocessen i heterogena styrelser är. 

       

Studien hade med hjälp av observationer och därmed en mer kvalitativ ansats på ett mer 

lämpligt sätt kunnat utreda frågeställningen eftersom detta hade givit mer svar på hur det 

faktiskt fungerar i styrelsens beslutsprocess och om alla ledamöterna deltar och hur 

heterogeniteten påverkar detta. Men på grund av att det är svart att få tillträde till 

styrelserummen i börsnoterade bolag var detta inte möjligt och dessutom var det inte möjligt 

för omfattningen i denna studie att observera styrelser under en längre tidsperiod vilket enligt 

Bryman och Bell (2005) ofta kravs vid observationer. Dessutom har en kvalitativ design 

kritiserats för att vara alltför subjektiv och aven för att det är svart att göra om en kvalitativ 
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undersökning det vill säga att replikera den (Bryman & Bell 2005). Detta beror på att den 

kvalitativa undersökningen är ostrukturerad och det material som samlas in samt registreras är 

beroende av forskarens intresse (Bryman & Bell 2005). Ett mer genomförbart alternativ blir 

en kvantitativ undersökning eftersom det finns tillämplig teori och kvantitativt material och 

därmed väljs denna metod för studien. Att det endast är få studier som har använt andra 

metoder än enkäter för att studera styrelseprocesser kan tyda på svårigheten att faktiskt 

studera styrelseprocesser genom kvalitativa metoder exempelvis observationer. Det bäst 

genomförbara alternativet blir då en kvantitativ ansats där enkäter utgör metoden för 

insamling av data om styrelseprocesser och vilka uppgifter styrelsen ägnar sig åt. Att använda 

en kvantitativ metod kommer att innebära att resultaten endast kommer att ge indikationer på 

beteenden och inte representera faktiska beteenden i styrelsens beslutsprocess. Däremot kan 

resultaten i en kvantitativ studie i större utsträckning generaliseras vilket gör resultaten mer 

användbara.       

4.2. Studiens genomförande 
       

Studien baseras dels på inhämtad data från årsredovisningar för de största noterade bolag på 

Stockholmsbörsen för åren 1999, 2004 och 2009 och dels på rådata från enkäten som forskare 

på  inn universitetet tidigare genomfört åren 1999, 2004 och 2009. Vissa företag hade ett 

brutet räkenskapsår vilket löstes genom att välja den årsredovisning som inkluderade flest 

månader av mätåret.  

       

4.3. Urval 
       

Enkäten som forskare på  inn universitetet skapat och som denna studie hämtar data från 

skickades till de största noterade bolag på Stockholmsbörsen åren 1999, 2004 och 2009 och 

även till de företag som ingick i populationen för tidigare utskickade enkäter och som 

fortfarande existerar även om de inte längre var börsnoterade. A-listan användes som grund 

för populationen för enkätundersökningen år 1999 och år 2004 och large Cap listan användes 

för år 2009. Populationen för denna studie bygger på de företag som enkäten skickats till och 

därmed består populationen av de största noterade bolagen på Stockholmsbörsen och även 

företag som tidigare varit börsnoterade för något av mätåren och som fortfarande existerar. 

Dock bortses från investmentbolag på grund av att de skiljer sig från andra typer av bolag 
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rörande verksamhet och nyckeltal och det är därmed svårt att jämföra investmentbolag med 

bolag med annan verksamhet. Urvalet för denna studie består av de företag där minst tre av 

styrelseledamöterna har besvarat enkäten och där årsredovisningar för mätåren har kunnat 

hittas.  

4.3. Operationalisering    

  

Variabler      

Faktorerna i hypoteserna översattes i olika variabler vilka faktorerna sedan mättes i. 

Information om variablerna som exempelvis ålder eller tenure kvantifierades och blev till data 

(Bryman & Bell 2005). Viss annan typ av information som exempelvis gemensamma mål 

eller nationalitet behövdes enligt Bryman och Bell (2005)  kvantifieras genom att först kodas 

om till siffror för att underlätta jämförelse med de andra variablerna.  

      

Företagets finansiella prestation är en beroende variabel genom hela studien eftersom den 

finansiella prestationen är det slutliga utfallet av styrelsens beslutsprocess och det är den 

finansiella prestationen som heterogeniteten förväntas påverka.  

 

Heterogenitetsegenskaperna i styrelsen som mätas är kön, ålder, kulturell bakgrund, tenure 

och branscherfarenhet och dessa är oberoende variabler genom hela studien. Vidare kommer 

variabeln delaktighet vara en beroende variabel i vissa hypoteser och tester men en oberoende 

variabel i andra hypoteser och tester. Delad uppfattning är en mellanliggande variabel genom 

studien. En mellanliggande variabel är en variabel som påverkar förhållandet mellan den 

beroende variabeln och den oberoende variabeln (Saunders, Lewis & Thornhill 2012). 

Anledningen till en mellanliggande variabel inkluderas i studien är att för att kunna studera 

om heterogenitetens påverkan på ledamöternas delaktighet påverkas av att ledamöterna har en 

delad uppfattning. Även vissa kontrollvariabler inkluderas i studien. Det finns flera sätt att 

mäta variablerna på med stöd av teorin har ett lämpligt sätt att mäta alla variabler på tagits 

fram. 

       

Variablerna som skapas är kvotvariabler, nominalvariabler och dikotoma variabler. 

kvotvariabler är exempelvis finansiell prestation, det vill säga variabler som har en någon 



      

 

 

 68 
 

absolut nollpunkt (Bryman & Bell 2005). Nominalvariabler är exempelvis bransch det vill 

säga variabler där rangordning inte är genomförbart. Dikotoma variabler är exempelvis kön, 

det vill säga variabler som endast har två kategorier (Bryman & Bell 2005). Kodningen för 

variablerna kommer nedan beskrivas för varje variabel för sig. Alla variabler är framtagna 

både för år 1999, år 2004 och för år 2009. 

       

Finansiell prestation 

Den finansiella prestationen är en beroende variabel och som kan mätas på flera olika sätt. 

Genom litteraturgenomgången har det konstaterats att den vanligaste metoden för att mäta 

finansiell prestation är räntabilitet på totalt kapital, return on assets (ROA) (Minichilli et al 

2012; Nielsen & Nielsen 2013; Rodriguez- Fernandez, Fernandez-Alonso & Rodriguez-

Rodriguez 2014; Jackling & Johl 2009; Collin et al 2013). Andra vanliga metoder för att mäta 

finansiell prestation är exempelvis räntabilitet på eget kapital, return on equity (ROE) (Joecks, 

Pull & Vetter 2013). Beräkningen av ROA innebär enligt Greve (2003) att vinsten som 

företagets tillgångar genererar relateras till tillgångarnas totala värde. ROA är ett 

effektivitetsmått genom att det visar hur stor vinst som genereras av företagets tillgångar 

(Greve 2003). ROA påverkas inte av företagets finansiella struktur vilket ROE gör och 

därmed är ROA ett bättre mått vid jämförelse mellan olika företag eftersom det är önskvärt att 

dess finansiering inte påverkar måttet utan det som skall undersökas är hur pass bra företaget 

presterar oavsett finansiering. (Greve 2003). Vidare beskriver Greve (2003) att ROA är ett 

mått som visar hur bra företaget är på att hitta resurser, omvandla dessa och sedan sälja dessa 

som prestationer vilket gör att det är ett mått som återger verksamheten. Utifrån denna 

beskrivning av ROA och att det efter litteraturgenomgången visade sig att ROA var det 

vanligaste måttet på finansiell prestation används ROA som mått på finansiell prestation även 

i denna studie. Finansiell prestation är en kvotvariabel som mäts genom att beräkna ett 

genomsnitt på ROA baserat på ROA ett år före aktuellt mätår, ROA för mätåret och ROA ett 

år efter aktuellt mätar. Detta görs för att mildra effekterna av eventuella extremvärden för 

mätåret. 
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Heterogenitet       

Kön 

       

Kön är en av heterogenitetsegenskaperna och är en dikotom variabel som kommer att kodas 

kvinna = 1, man =0 för respektive styrelseledamot i alla bolag. Tidigare forskning inom 

området har bestämt kön på medlemmarna genom att titta på deras förnamn (Joecks, Pull & 

Vetter, 2012) genom att studera företagens årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter 

(Galia & Zenou, 2012). Styrelseledamöternas kön kommer i första hand att utläsas från den 

rådata som kommer ifrån enkäten som forskare på  inn universitetet har skickat ut. I andra 

hand kommer bild och namn på styrelseledamöterna som finns angivet i företagens 

årsredovisningar att få bestämma kön. Variabeln kommer med stöd från tidigare forskning 

(Joecks, Pull & Vetter 2013; Miller & Triana 2009; Kaczmarek, Kimino & Pye 2012; Tuggle, 

Schnatterly & Johnson 2010) mätas genom att använda Blau index. Blau index angående kön 

beräknas genom (Joecks, Pull & Vetter 2013; Miller & Triana 2009; Kaczmarek, Kimino & 

Pye 2012; Tuggle, Schnatterly & Johnson 2010): 

 

1- ((andelen kvinnor)
2
+(andelen män)

2
).  

 

Blau index ger ett värde på hur heterogen styrelsen är avseende kön där 0,0 betyder en helt 

homogen styrelse och 0,5 betyder en helt heterogen styrelse. Blau index blir därmed en 

kvotvariabel.  

       

Ålder 

       

Heterogenitetsvariabeln ålder har i tidigare undersökningar tagits fram genom att inhämta data 

om födelseår i företagens årsredovisningar (Kang, Cheng och Gray 2007; Umans 2012). 

Styrelseledamöternas födelseår återfinns i råmaterialet från enkäterna som denna studie 

använder sig av och därmed kan det utläsas vilken ålder ledamöterna var 1999, 2004 och 

2009. I de fall information saknas inhämtas informationen från företagens årsredovisningar. 

Åldersheterogeniet har i tidigare studier exempelvis Umans (2012) mätts i standardavvikelse i 

ålder i styrelsen och detta kommer även tillämpas i denna studie. Ålder har också i tidigare 

forskning angivits i kategorier exempelvis i Kang, Cheng och Grays (2007) studie och därmed 
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har heterogeniteten mätts i hur många ålderskategorier som finns representerade i styrelsen 

men i denna studie tillämpas istället standardavvikelse i ålder. Ålder blir därmed en 

kvotvariabel. Först kommer medelvärdet av styrelseledamöternas ålder beräknas och sedan 

kommer standardavvikelsen från denna att motsvara åldersheterogeniet i respektive styrelse. 

Anledningen till att standardavvikelsen användas beror på att hypotesen är formulerad på ett 

sådant sätt att det är spridningen i ålder som skall undersökas. En hög standardavvikelse 

indikerar att det finns en stor åldersspridning i styrelsen medan en låg standardavvikelse 

indikerar en lägre åldersspridning.   

       

Kulturell bakgrund 

       

Kulturell bakgrund kan mätas på flera olika sätt genom både nationalitet, etnicitet och ras. 

Umans (2012) som studerat kulturell bakgrund i företagsledningar menar att det finns kritik 

mot nationalitet eller ras som mått på kultur. Han menar att etnicitet är ett bättre sätt att mäta 

på eftersom det är mer flexibelt och att alla invånare i ett land inte antas ha en viss kulturell 

bakgrund utan det framhäver att människor i ett land kan ha olika kulturella bakgrunder. 

Umans (2012) menar vidare att traditionellt sätt används nationalitet som mått på kultur i 

europeisk forskning medan amerikansk forskning istället använder ras eller ras-etnicitet. Att 

nationalitet har använts i större utsträckning än etnicitet för att mäta kulturell bakgrund i 

forskning (Umans 2012; Collin et al 2013) kan tyda på att det är svårt att bedöma 

styrelseledamöternas etnicitet eftersom det sällan anges i företagens årsredovisningar. Utifrån 

detta väljs nationalitet som mått på kulturell bakgrund.  

       

Variabeln är en dikotom variabel och kodas som icke-svensk = 1, svensk = 0. För att ta reda 

på om styrelseledamöterna har en svensk eller icke-svensk nationalitet kommer i första hand 

företagens årsredovisningar att användas och i andra hand företagens presentation av 

styrelseledamöterna på sin hemsida. Om ingen information om ledamöternas nationalitet 

hittades gjordes en bedömning av ledamöternas nationalitet utifrån deras namn, vilka bolag de 

varit ledamöter i eller tidigare arbetat i samt vilka skola de utbildats sig vid. Detta 

tillvägagångssätt för att ta reda på eller bedöma nationaliteten hos ledamöter stöds av studie 

av Collin et al (2013). Heterogenitet i kultur beräknas genom att använda Blau index. Detta 

mått är vanligt i tidigare forskning kring heterogenitet (Joecks, Pull & Vetter 2013; Miller & 

Triana 2009; Kaczmarek, Kimino & Pye 2012; Tuggle, Schnatterly & Johnson 2010). Blau 
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index för kulturell nationalitet beräknas genom (Joecks, Pull & Vetter 2013; Miller & Triana 

2009; Kaczmarek, Kimino & Pye 2012; Tuggle, Schnatterly & Johnson 2010): 

 

1-((andel ledamöter med svensk nationalitet)
2
+(andel ledamöter med utländsk nationalitet)

2
) 

 

Blau index visar hur heterogen styrelsen är avseende kultur. Ett värde på 0,0 betyder att 

styrelsen är homogen avseende kultur och 0,5 betyder en perfekt heterogen styrelse avseende 

kultur. Variabeln är en kvotvariabel.  

  

Tenure 

       

Tidigare forskning exempelvis Tuggle, Schnatterly och Johnson (2010) har mätt tenure som 

antalet år ledamöter har suttit i styrelsen och för att mäta heterogenitet avseende tenure har 

forskare exempelvis Tuggle, Schnatterly och Johnson (2010) och Umans (2012) använt 

standardavvikelse i tenure. Heterogenitetsegenskapen tenure mäts därför i denna studie att 

som standardavvikelsen på tenure i respektive styrelse och det blir därmed en kvotvariabel. 

Anledningen till detta är att kunna undersöka variationen i antal år i styrelsen som 

ledamöterna har suttit. En hög standardavvikelse visar på en stor spridning gällande antalet år 

i styrelsen medan en låg standardavvikelse visar en låg spridning gällande antalet år. 

Standardavvikelsen på tenure beräknas genom att ett medelvärde på styrelseledamöternas år i 

styrelsen tas fram och sedan beräknas standardavvikelsen på detta. Med stöd av Umans 

(2012) kommer antalet år som styrelseledamöterna suttit i styrelsen inhämtas från företagens 

årsredovisningar.  

       

Branscherfarenhet 

       

Heterogenitetsegenskapen branscherfarenhet kodas efter skattningen av erfarenhet från annan 

bransch än den bransch som det företaget som ledamöterna sitter i styrelsen hos verkar inom. 

Tidigare forskning som studerat branscherfarenhet är Tuggle, Schnatterly och Johnson (2010) 

och de har mätt detta genom att studera ledamöternas branscherfarenhet och sedan 

kategorisera om de innehar erfarenhet från samma bransch i vilken företaget verkar inom eller 

om de har utomstående branscherfarenheter. Denna studie kommer att använda ICB-kod 

(Industry classification benchmark) för att klassificera vilka branscher företagen verkar inom 
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och därmed avgöra om ledamöterna har erfarenhet från företag i branscher utanför det 

aktuella företagets bransch. ICB-koder används som mått för att klassificera branscher 

eftersom det är denna indelning som börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm 

klassificeras efter på deras hemsida och eftersom populationen för denna studie omfattar stora 

börsnoterade företag på Stockholmsbörsen används denna klassificering. I första hand 

kommer vad Nasdaq OMX Stockholm har angett för ICB-kod att användas för att bedöma 

bransch och i andra hand studeras företagets verksamhet för att kunna klassificera branschen 

med en ICB-kod. 

       

Utifrån detta bildas det en dikotom variabel där utomstående branscherfarenhet = 1 och 

erfarenhet inom branschen = 0. Heterogenitet i branscherfarenhet mäts sedan genom Blau 

index. Blau index används för att det som tidigare nämnts är vanligt förekommande mått när 

heterogenitet av olika slag ska beräknas (Joecks, Pull & Vetter 2013; Miller & Triana 2009; 

Kaczmarek, Kimino & Pye 2012; Tuggle, Schnatterly & Johnson 2010). Blau index för 

heterogenitet i branscherfarenhet beräknas genom (Joecks, Pull & Vetter 2013; Miller & 

Triana 2009; Kaczmarek, Kimino & Pye 2012; Tuggle, Schnatterly & Johnson 2010): 

 

1-((andel ledamöter med branscherfarenhet från branschen för det aktuella företaget)
2
+(andel 

ledamöter med utomstående branscherfarenhet)
2
 

 

Värdet som fås ut genom Blau index kommer visa hur heterogen styrelsen är avseende 

branscherfarenhet. Ett värde på 0,0 betyder en helt homogen styrelse och ett värde på 0,5 

betyder en perfekt heterogen styrelse. Variabeln blir en kvotvariabel.  

 

Heterogenitetsindex 

För att kunna mäta hur heterogen en styrelse är avseende alla de ovanstående fem 

heterogenitetsegenskaperna skapades ett index för varje företag. Indexet skapades genom att 

värdena i varje variabel som representerar heterogenitetsegenskaperna standardiserades för att 

kunna omvandlas till samma enhet vilket innebär att värdena kunde adderas vilket gav ett 

index. Eftersom heterogenitetsegenskaperna både mäts genom Blau index och 

standardavvikelse kunde inte dessa summeras ihop till ett index innan värdena omvandlades 

till samma mått vilket göras genom att standardisera värdena i varje heterogenitetsegenskap. 

Att standardisera värden betyder att det skapas ett värde som visar hur något förhåller sig till 
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medelvärdet för urvalet avseende en specifik variabel. Att standardisera 

heterogenitetsegenskapernas variabler betyder därmed att det skapas värden för varje företag 

som visar hur detta företags heterogenitet avseende en viss heterogenitetsegenskap förhåller 

sig till denna heterogenitetsegenskaps medelvärde i urvalet och därmed till genomsnittet. Om 

värdet är positivt betyder det att styrelsen är mer heterogen än medelvärdet och om värdet är 

negativt betyder det att styrelsen har en heterogenitetsgrad som är lägre än medelvärdet. 

Värdet som skapas genom standardiseringen representerar hur många standardavvikelser 

värdet är från medelvärdet.  

 

De standardiserade värdena som skapades adderades som tidigare nämnt ihop och bidade ett 

heterogenitetsindex som tar hänsyn till hur styrelserna i varje företag förhåller sig till 

medelvärdet i urvalet i alla heterogenitetsegenskaper. Därmed skapades ett mått på 

heterogenitet avseende alla fem heterogenitetsegenskaper. Variabeln är en kvotvariabel.  

       

Delaktighet      

Styrelseledamöternas delaktighet kan som tidigare nämnts mätas på flera sätt och i tidigare 

forskning har delaktighet hypotetiskt antagits vara en viktig faktor för att 

heterogenitetsegenskaperna ska få någon inverkan på styrelsens beslutsprocess och styrelsens 

roller (Forbes & Milliken 1999). Genom litteraturgenomgången har inte någon empirisk 

studie som mäter styrelseledamöternas delaktighet påträffats och därmed är det viktigt att 

detta undersöks empiriskt och styrelseledamöternas delaktighet mätas genom indikationer på 

delaktigheten. Indikationen på styrelseledamöternas delaktighet bygger på påståendet: 

“Genom att vara styrelseledamot har jag goda möjligheter att påverka verksamheten i en 

riktning jag anser riktig” som finns med i den enkät som forskare på  inn universitetet 

tidigare har skickat ut. Detta påstående visar på om alla ledamöterna känner att de får vara 

med och påverka beslutsprocessen. Ledamöterna har uppskattat i vilken grad de håller med i 

påståendet genom att ranka sitt medhåll på en skala mellan 1-7. Där 1 är lika med aldrig eller 

tar helt avstånd och där 7 är lika med alltid eller instämmer helt och hållet. För att mäta detta 

har svaren i varje styrelse kodats om till hur stor andel av styrelseledamöterna som svarat 

respektive svarsalternativ. Sedan har delaktigheten i styrelsen beräknats genom en poängskala 

där svarsalternativen ger olika poäng och poängen blir då ett mått på delaktigheten i styrelsen. 

Poängen fördelar sig olika över svarsalternativen genom att svarsalternativ 1 innebär en 
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poäng, svarsalternativ 2 innebär två poäng och så vidare. Andelen av varje styrelse som svarat 

varje svarsalternativ multiplicerades sedan med poängen för svarsalternativet och sedan 

summerades poängen ihop. Detta betyder att styrelsen får mer poäng ju större andel av 

styrelseledamöterna som svarar att de i högre grad känner att de kan påverka och poängen 

dras ner och blir mindre om det är större andel som svarat att de i mindre grad känner att de 

kan påverka beslutsprocessen. Den högsta poäng som styrelsen kan få är 700 vilket innebär 

att 100 % av ledamöterna har svarat svarsalternativ 7 och känner att de kan påverka 

beslutsprocessen i hög grad. Denna poängskala valdes för att kunna jämföra delaktigheten 

mellan styrelser och eftersom det är olika många styrelseledamöter som svarat på enkäterna 

kunde inte enbart svaren summeras ihop utan andelen fick användas istället. Sedan ville vi 

även att styrelser som hade ledamöter som svarade svarsalternativ 1 eller 2 skulle sänka 

poängen för att då påvisa att delaktigheten av alla ledamöter i styrelsen inte är så bra. Att få 1 

poäng istället för 7 för varje procentandel är relativt dåligt för styrelsens sammanlagda 

poängsumma och därför anses det dra ner poängsumman tillräckligt mycket för att visa att 

delaktigheten av alla ledamöter är dålig.  

       

Delad uppfattning      

Delad uppfattning kommer vara en mellanliggande variabel, vilket innebar att det är en 

variabel som påverkar förhållandet mellan den beroende variabeln och den oberoende 

variabeln (Saunders, Lewis & Thornhill 2012). Umans (2012) har i sin forskning studerat 

delad vision i företagsledningar genom att respondenterna har fått fyra påståenden rörande 

gruppens enlighet och engagemang. Ett liknande tillvägagångsätt kommer användas i denna 

studie. För att avgöra om styrelseledamöterna i respektive styrelse har delad uppfattning 

används svaren på den enkät som forskare på  inn universitetet tidigare skickat ut. Som 

indikator på om ledamöterna har en delad uppfattning kommer svaren på påståenden om 

styrelsens arbete i allmänhet och styrelsens ansvar i allmänhet att användas. Ett medelvärde 

kommer att räknas ut för respektive styrelse och sedan beräknas standardavvikelsen på detta. 

Ju mindre standardavvikelse styrelsen har desto mer delad uppfattning har styrelsen. En stor 

standardavvikelse indikerar att styrelsen har en låg delad uppfattning. Påståenden besvarades 

med en siffra från ett till sju där 1= Tar helt och hållet avstånd och 7= Instämmer helt och 

hållet. 
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Standardavvikelsen från medelvärdet på dessa påståenden är som tidigare nämnts en 

indikation på delad uppfattning. Det skapas sedan ett index på delad uppfattning som 

inkluderar både hur bra delad uppfattning de har angående styrelsens arbete och styrelsens 

ansvar. Det skapas ett index som inkluderar båda ämnena för att det anses att delad 

uppfattning angående både ansvar och arbete påverkar sammanhållningen och deltagandet i 

styrelsen. Indexet skapas utifrån att värdena för de två variablerna delad uppfattning om 

styrelsens arbete och delad uppfattning om styrelsens ansvar standardiseras och sedan adderas 

ihop. Detta görs på samma sätt som tidigare beskrevs angående hur index skapades för 

heterogeniteten i styrelsen som också använde standardiserade värden. 

  

Kontrollvariabler 

Det är viktigt att inkludera kontrollvariabler när samband mellan variabler ska testas. Detta 

för att kontrollera att sambandet som framstår inte missvisas på grund av att det påverkas av 

en annan variabel som inte inkluderats. När kontrollvariabler inkluderas så kontrolleras dessa 

variablers påverkan på sambandet mellan de variabler som hypoteserna omfattar bort och 

sambandet som påvisas påverkas därmed inte av dessa kontrollvariabler. Kontrollvariablerna 

som inkluderas i denna studie är vanligt förekommande variabler i tidigare forskning om 

styrelser och de har visat sig vara betydelsefulla att inkludera vid analyser av styrelsen och 

finansiell prestation.  

 

Företagets storlek 

Företagets storlek är en kontrollvariabel som i tidigare forskning har påvisats ha påverkan på 

finansiell prestation och därmed på ROA (Collin et al 2013). Det kan vara så att större företag 

generellt har större ROA. Företagets storlek mäts både i antalet anställda och i omsättning. 

Detta är mått som är vanligt förekommande i tidigare forskning som avser mäta företagets 

storlek (Collin et al 2013; Miller & Triana 2009; Rost & Osterloh 2010; Upadhyay 2012; 

Umans 2013).  

 

Ägarkoncentration 

Ägarkoncentration är en annan kontrollvariabel som visat sig påverka finansiell prestation 

(Collin et al 2013) och som därmed bör inkluderas som kontrollvariabel i studier som har 

finansiell prestation som beroende variabel. Det anses också påverka styrelsens arbete 
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eftersom om företag har starka ägare så kan det betyda att styrelsen får en mindre påverkan på 

företaget eftersom dessa starka ägare har stort intresse i hur företaget styrs. Detta gör att det 

även inkluderas i studier som rör styrelser såsom i Jonnergård och Stafsudds (2011) studie. 

Det kan påverka ledamöternas delaktighet genom att ledamöterna kan bli mindre motiverade 

till att delta om de i mindre grad kan påverka företagets verksamhet när ägarna behåller en del 

av makten över företaget. Styrelsen får mer ansvar och en viktigare roll gentemot aktieägarna 

om det inte finns lika starka ägare i företaget och styrelsen kan genom detta få större påverkan 

på företagets styrning och därmed på företagets finansiella prestation och ledamöterna kan 

därmed bli mer motiverade till att delta i styrelsearbetet. Ägarkoncentration mäts genom att 

ett Herfindahl index vilket används i tidigare studier (Jonnergård & Stafsudd 2011; Collin et 

al 2013) för att mäta ägarkoncentration och det skapas utifrån hur stor andel av rösträtterna 

som de fem största aktieägarna äger vilket stöds av en studie av Collin et al (2013). 

Rösträttsandelar används för att bestämma de fem största aktieägarna istället för 

kapitalandelen eftersom det i Sverige kan vara skillnad på rösträtt och kapitalandel. En aktie 

behöver inte motsvara en röst utan det kan skilja sig beroende på vilka sorts aktier ägarna 

innehar. Det är rösträtten som har betydelse för hur mycket ägarna kan påverka företaget och 

därmed används rösträtt istället för kapitalandel.  

 

Herfindahl index beräknas genom att varje ägares rösträttsandel upphöjs i två och sedan 

adderas detta ihop för att få ut ett index som representerar hur stor koncentration på ägandet 

som finns i företaget (Demsetz & Lehn 1985). Variabeln blir en kvotvariabel.  

 

Risk 

Hur riskfyllda företagen är kan påverka företagets finansiella prestation och därmed ROA. 

Företag som är mer riskbenägna kan uppnå högre värden på ROA och därför kan denna 

påverkan behöva kontrolleras bort. Risk mäts genom betavärdet på företagets aktier och att 

använda detta mått för bolagets risk stöds av tidigare studier (Collin, Gustafsson, Petersson & 

Smith 2014) och det representerar svängningar i aktiekursen i jämförelse med svängningarna 

på marknaden. Ett högt betavärde tyder på att aktiekursens svängningar är större än de som 

finns på hela börsen och därmed anses bolaget vara mer riskfyllt. Betavärdet kan beräknas för 

olika tidsperioder och för år 2004 och år 2009 beräknades betavärdet för en 48-månaders 

period och för år 1999 fanns det endast tillgänglig information om betavärden som baserades 

på en tidsperiod på 52 veckor. Information om betavärden har för år 1999 hämtats från Umdu 
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(2004) som har tagit fram betavärden som beräknats i en databas. För år 2004 hämtats från 

Ahlgren och Bäckström (2005) och dessa har i sin tur hämtat betavärdena från Affärsvärlden. 

och för år 2009 hämtats från en rankinglista som Avanza upprättat.  

 

Styrelsestorlek 

Styrelsens storlek är ofta förekommande som kontrollvariabel i forskning som behandlar 

styrelser (Jonnergård & Stafsudd 2011; Rost & Osterloh 2010; Tuggle, Schnatterly & Johnson 

2010; Kang, Cheng & Grey 2007; Kaczmarek, Kimino & Pye 2012; Nielsen & Huse 2010). 

Styrelsestorleken antas påverka många olika egenskaper hos en styrelse. Det kan tänkas att 

styrelsestorleken kan påverka delaktigheten i beslutsprocessen. En styrelse kan ha svårare 

med sammanhållningen och att låta alla ledamöter delta om styrelsen är stor. 

Styrelsestorleken mäts i antalet styrelseledamöter i styrelsen vilket är ett vanligt 

förekommande mått på styrelsestorlek i forskning (Jonnergård & Stafsudd 2011; Kaczmarek, 

Kimino & Pye 2012; Rost & Osterloh 2010; Tuggle, Schnatterly & Johnson 2010; Nielsen & 

Huse 2010).  

 

Bransch 

Bransch används som kontrollvariabel på grund av att bransch kan tänkas påverka företags 

finansiella prestation och kan även påverka vilka frågor styrelser möter. Denna 

kontrollvariabel används på grund av den är vanligt förekommande i styrelseforskning (Collin 

et al 2013; Nielsen & Huse 2010; Upadhyay 2012; Umans 2013; Miller & Triana 2009; 

Kaczmarek, Kimino & Pye 2012; Kang, Cheng & Grey 2007). Vissa branscher är mer 

snabbföränderliga vilket gör att styrelser möter större utmaningar med att utveckla företaget 

så att det behåller sin konkurrenskraft och överlever på marknaden. Bransch mäts genom 

ICB-koder genom att för varje företag ange en ICB-kod som presenterar vilken bransch 

företaget verkar i. Detta mått på bransch har använts i tidigare studier som studerat företag på 

Stockholmsbörsen såsom Collin et al (2014). Företag klassificeras utifrån tio olika branscher 

och sedan valdes att gruppera branscherna i tre övergripande grupper vilka är tillverkning, 

tjänst och finansiell/IT. Att det grupperades i tre övergripande grupper gjordes för att det i 

många av de tio kategorierna av branscher som företagen kategoriserades in i fanns väldigt få 

företag. Just dessa tre branschkluster används eftersom dessa kluster använts i tidigare studier 

(Umans 2013). Företagen som klassificerats utefter ICB-koder grupperas då genom att ICB-

kod 0000 till 3000 räknas till tillverkning, ICB-kod 4000-7000 räknas till tjänster och ICB-
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kod 8000-9000 räknas till finansiell/IT. Information om ICB-kod hittades i första hand utifrån 

vad Nasdaq OMX Stockholm angav för kod för företagen. Om företagen inte fanns med på 

denna lista studerades företagens årsredovisningar och hemsidor för att få en bild av 

företagets verksamhet för att sedan använda ett schema över ICB-koderna för att klassificera 

in företaget och ge den en ICB-kod.  Variabeln kodas som dummyvariabler för varje 

branschkluster. Att dummyvariabler används vid bransch som kontrollvariabler är vanligt i 

tidigare forskning (Umans 2013; Nielsen & Huse 2010; Collin et al 2013).  

 

År 

Även år används som en kontrollvariabel eftersom undersökningen innehåller data från olika 

mätår och därför är det fördelaktigt att kontrollera för effekter som kan vara tidsspecifika. 

Detta är vanligt i studier som inkluderar data från olika mätår (Jonnergård & Stafsudd 2011; 

Upadhyay 2012; Kaczmarek, Kimino & Pye 2012; Joecks, Pull & Vetter 2013). År mäts 

genom dummyvariabler för varje mätår vilket också är ett vanligt sätt i tidigare forskning där 

år används som kontrollvariabel (Jonnergård & Stafsudd 2011; Upadhyay 2012; Kaczmarek, 

Kimino & Pye 2012; Joecks, Pull & Vetter 2013).    

Samlad tabell över variablerna 

Variabel Mått Typ av variabel 

Finansiell prestation Genomsnitt ROA Kvotvariabel 

Heterogenitet kön Blau index kön Kvotvariabel 

Heterogenitet ålder Standardavvikelse ålder Kvotvariabel 

Heterogenitet kulturell bakgrund Blau index nationalitet Kvotvariabel 

Heterogenitet tenure Standardavvikelse tenure Kvotvariabel 

Heterogenitet branscherfarenhet Blau index branscherfarenhet Kvotvariabel 

Heterogenitetsindex 

Index bestående av de fem ovanstående 

heterogenitetsegenskaperna Kvotvariabel 

Delaktighet Poäng Kvotvariabel 

Delad uppfattning 

Index bestående av styrelseansvar och 

styrelsearbete Kvotvariabel 

Företagsstorlek Antal anställda, Omsättning Kvotvariabel 

Ägarkoncentration 

Herfindahl index utifrån de fem största 

ägarnas röstandel Kvotvariabel 

Risk Betavärde Kvotvariabel 

Styrelsestorlek Antal styrelseledamöter Kvotvariabel 

Bransch 

Branschkluster av tillverkning, tjänst och 

finansiell/IT Nominalvariabel 

År Mätår Nominalvariabel 
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Tabell 1: Sammanfattande tabell över variabler 

4.4. Bortfallsanalys  
 

Bortfall har uppstått under datainsamlingen eftersom vissa bolag hade brister i besvarandet av 

enkäten eller i den information som skulle samlas in. För att kunna utforma mått på variabler 

utifrån data från enkäten gjordes en bedömning av att det krävs svar av minst tre ledamöter 

från varje företag. Detta fick konsekvenser genom att ett visst bortfall uppstod eftersom vissa 

företag inte hade besvarat enkäten eller hade för få ledamöter som besvarat den. Detta bortfall 

bestod av 121 företag på hela populationen. Bortfall uppstod också rörande vissa bolag där 

årsredovisningar inte kunde finnas eller inte innehöll den information som behövdes för 

undersökningen. De bolag med årsredovisningar med bristfällig information exkluderades inte 

i undersökningen men ledde till ett bortfall utifrån vissa variabler utan endast de bolag där 

ingen årsredovisning kunde finnas exkluderades från undersökningen. Detta bortfall bestod av 

24 företag. I tabellen nedan visas hur stor populationen, urvalet och bortfallet är för hela 

studien och uppdelat på olika mätår. 

 

 

Hela mätperioden År 1999 År 2004 År 2009 

Population 265 87 100 78 

Urval 120 30 57 33 

Bortfall 55 % 66 % 43 % 58 % 

         Tabell 2: Population och urval för varje år och totalt 

 

Det kan uppstå problem med att dra slutsatser från urvalet som anses gälla för populationen 

om urvalet inte är representativt utan snedvridet i jämförelse med populationen. Det kan vara 

så att det krävs en viss försiktighet vid generalisering av slutsatserna från urvalets resultat till 

populationen. En bortfallsanalys kan visa om urvalet anses vara representativt eller om det 

kan vara snedvridet och därmed om en viss försiktighet kan krävas. En bortfallsanalys görs i 

denna studie där branschfördelning och medelvärde i antal anställda, styrelsestorlek 

heterogenitet i kön och heterogenitet i ålder jämförs mellan urvalet och populationen. Dessa 

variabler används för att både kunna jämföra företagsegenskaper såsom storlek och bransch 

och jämföra styrelseegenskaper och heterogenitet eftersom det är väsentliga variabler för 

denna studie. Bortfallsanalysen kommer att göras mellan urvalet och populationen för mätåret 

2009 och det bedöms att om denna bortfallsanalys visar att jämförelsevärdena är relativt lika 
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mellan urvalet och populationen så antas detta betyda att även de andra mätårsspecifika 

urvalen är representativa och därmed att urvalet är representativt för hela populationen för 

studien.  

 

I nedan tabell och figurer visas hur värdena för urvalet och populationen ser ut för år 2009.    

 

 

Antal anställda Styrelsestorlek Blau kön Standardavvikelse ålder 

Population 15674 9 0,30 7,96 

Urval 9668 9 0,29 7,90 

Tabell 3: Medelvärden för population och urval år 2009 

 

 

Figur 3: Branschindelning för populationen 2009 

 

 

Figur 4: Branschindelning för urvalet 2009 
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Det kan ses vid en jämförelse mellan värdena för populationen och urvalet att värdena är 

väldigt lika för alla variabler förutom antal anställda. Angående antal anställda finns det en 

liten skillnad mellan medelvärdet för urvalet och populationen genom att medelvärdet för 

urvalet är lägre än medelvärdet för populationen. Detta kan tyda på att det i urvalet finns en 

större representation av de mindre företagen och att de största företagen i populationen inte 

ingår. Dock är 6000 anställda som nästan exakt är värdet på skillnaden mellan de två 

medelvärdena inte en särskilt stor skillnad i relation till att det i populationen finns företag 

med medelantal anställda från 88 stycken till 233654 st. Det visade sig vid en närmare 

jämförelse av företagen att det största företaget med 233 654 stycken anställda inte fanns med 

i urvalet medan det näst största företaget på ca 88000 stycken anställda fanns med i urvalet 

och det tyder på att alla storlekar på företag är representerade i urvalet och att förklaringen till 

varför det finns en liten skillnad mellan medelvärdena kan vara att det största företaget inte 

finns med i urvalet och detta kan påverka medelvärdet för populationen en del eftersom det är 

så stor skillnad på antal anställda mellan det största och näst största företaget. Om medianen 

för antal anställda jämförs istället för medelvärdet är urvalets median väldigt lika med 

populationens. Urvalets median för antal anställda är 4379 stycken och populationens median 

för antal anställda är 4561 st. Detta är ytterligare ett bevis på att bedömningen av att urvalet är 

representativt för populationen även gällande företagens storlek är korrekt och att det endast 

kan vara så att urvalet inte innehåller det allra största företaget.  

 

Angående branschindelning kan det ses att det finns en liten överrepresentation av företag 

som räknas till branschklustret tillverkning. Denna skillnad är dock marginell och inget som 

bedöms påverka generaliseringen av resultaten från urvalet till populationen utan urvalet 

räknas som representativt för populationen.  

 

4.5. Metodkritik 
För att säkerställa att studiens resultat är tillförlitliga är det viktigt att ta hänsyn till och 

diskutera hur denna studie förhåller sig till reliabilitet och validitet. Dessa två mått har valts 

eftersom de är väsentliga vid kvantitativa studier (Bryman & Bell 2005). I detta avsnitt 

kommer dessa begrepp att diskuteras utifrån studien. 
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4.5.1. Reliabilitet 

 

För att denna studies resultat ska anses vara tillförlitliga är det viktigt att studien är utformad 

på ett sådant sätt att den kan göras om av andra forskare och att dessa forskare kommer fram 

till samma resultat som denna studie redovisar. Reliabilitetskravet har uppfyllts genom en 

noggrann beskrivning av studiens genomförande och hur variablerna har konstruerats och hur 

dessa mätts. Vidare redovisas utförligt källor till informationsinsamlingen för att andra 

forskare ska kunna hitta samma information. För att säkerställa att den information som 

inhämtades var den samma oavsett vem som genomförde insamlingen användes en 

kodningsmall som noggrant beskrev vilken information som skulle samlas in och hur 

bedömning skulle göras. Utifrån detta anses studien inneha en hög reliabilitet. 

 

4.5.2. Validitet 

För att de mått som används i studien ska vara valida har måtten baserats på teorin och hur 

andra forskare har mätt samma variabler och därefter har det diskuterats fram hur variablerna 

ska mätas för att de ska symbolisera det som avses mätas. Validiteten i denna studie kan 

påverkas av att studien använder en enkät som är utformad för ett annat syfte men utifrån en 

bedömning av frågorna och vad frågorna kan användas till är det ett giltigt sätt att mäta de 

variabler som ingår i studien. Att data som inte kommer från enkäterna har samlats in från 

företagens årsredovisningar innebär att datan är granskad av oberoende revisorer och därmed 

anses datan från årsredovisningarna inneha en hög validitet.  

 

För att säkerställa giltigheten i studiens resultat har analysmetoderna innehållit tester som i 

större utsträckning säkerställer resultaten. Genom att inkludera kontrollvariabler i testerna har 

kontrollvariablernas effekt på den beroende variabeln justerats bort vilket innebär att ett mer 

tillförlitligt resultat rörande sambanden genereras. Regressionsanalysen genomfördes först 

med enbart den oberoende variabeln till den beroende variabeln och sedan inkluderades 

kontrollvariabler stegvis för att finna den modell som gav högst förklaringsgrad vilket ger 

större exakthet i resultaten och gör dem mer giltiga. I studien har det även kontrollerats 

genom en korrelationsmatris om det finns några oberoende variabler som samvarierar för 

mycket med varandra eftersom det kan påverka giltigheten i resultaten. Det visade sig att 

variablerna omsättning och antal anställda som båda är mått på företagets storlek 

samvarierade för mycket och därmed togs endast en av dessa med när modeller utformades 
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för regressionsanalyser. Antal anställda valdes som mått eftersom den i högre grad 

korrelerade med finansiell prestation men det kontrollerades även i testerna om omsättningen 

gav någon annorlunda effekt i regressionerna vilket det inte gjorde. Utifrån detta anses antal 

anställda kunna representera företagets storlek eftersom resultatet inte beror på vilket mått 

som används i regressionerna. 

 

Styrelsens heterogenitet mäts både genom separata heterogenitetsegenskaper och som ett 

index. Indexet giltighet i testerna kan genom detta säkerställas genom att studera vilka 

effekter de separata heterogenitetsegenskaperna får i testerna. Detta ger förklaringar till varför 

resultaten från tester med heterogenitetsindexet ser ut som de gör.  
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Kapitel 5. Empiriskt resultat och analys 
 

 femte kapitlet presenteras resultaten för studien tillsammans med en analys av vad 

resultatet betyder utifrån teori och hypoteser. Det kommer löpande finnas beskrivning 

av vilka statistiska tester som genomförts för att kunna besvara respektive hypotes. 

Resultaten från studien presenteras och analyseras utifrån varje hypotes för sig och analysen 

innehåller även en övergripande analys kring vad senare hypotesers resultat kan ge för 

insikter till resultaten för tidigare hypoteser.  

 

För att besvara hypoteserna genomfördes olika analyser utifrån datan där de olika analyserna 

hade olika syften. Först gjordes univariata analyser över alla variabler för att på ett 

övergripande sätt få en presentation av hur urvalets värden i de olika variablerna ser ut. Detta 

ger insikter i hur olika styrelsers sammansättning kan se ut och även vad medelvärdet är för 

olika variabler vilket ger förståelse till resultaten och besvarandet av hypoteserna. Vidare 

genomfördes bivariata analyser för att se hur de oberoende variablerna korrelerade med den 

beroende vilket är viktigt för att se hur sambandet ser ut utan att inkludera fler variabler för att 

sedan vid utförandet av de multivariata analyserna kunna visa på vikten av att inkludera 

kontrollvariabler. Vidare gjordes en korrelationsmatris för att kunna se om det finns några 

oberoende variabler som korrelerar för mycket med varandra vilket är viktigt att veta inför 

nästa steg i de statistiska testerna som är multivariata analyser. Multivariata analyser gjordes 

för att kunna studera hur delaktighet och heterogenitet i styrelsen påverkar finansiell 

prestation och vad delaktigheten har för betydelse genom att skapa modeller som utöver dessa 

oberoende variabler även inkluderar kontrollvariabler vilket leder till att det är större 

sannolikhet att rätt slutsats om hypoteserna dras.  

 

Tester gjordes också utifrån varje mätår för sig för att kunna se om det skett någon förändring 

angående sambanden över tid. Heterogenitet i styrelsen och deltagandet i beslutsprocessen 

kan ha större betydelse och därmed kan den finansiella prestationen påverkas i högre grad nu 

när styrelsen enligt Anderson, Melanson och Maly (2007) antar en aktiv roll i företaget och är 

mer involverad i hur företag styrs tillsammans med företagsledningen. Genom den mer aktiva 

rollen har styrelsen enligt Jonnergård och Stafsudd (2011) fått fler uppgifter vilket kan göra 

att heterogeniteten och deltagandet i beslutsprocessen är viktigare på senare tid när 

I 
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uppgifterna utvecklats. Detta gör att resultaten baserat på hela urvalet kompletteras med 

ytterligare tester uppdelat på mätår för att få ytterligare förståelse för sambandet och kunna se 

om förändringar skett över tid. 

5.1. Univariata analys 
 

Univariata analyser används för att ge en övergripande bild av alla variabler (Pallant 2010). 

Detta kan hjälpa till att få större förståelse för materialet. Univariata analyser gjordes för alla 

variabler och presenteras nedan. Det är både baserat på hela urvalet över hela mätperioden 

och uppdelat på varje mätår för sig för att kunna se om det skiljer sig mellan åren. 

Beskrivning av kontrollvariabler baserades endast på data för hela urvalet och därmed för hela 

mätperioden. Detta på grund av att dessa variabler inte analyseras lika djupgående som de 

andra variablerna som ingår i hypoteserna. Genom de univariata analyserna presenteras 

medelvärde, standardavvikelse, minsta värde och högsta värde för variablerna. Detta kan 

användas för att se hur stor spridning det är mellan företagen i urvalet angående de olika 

variablerna. Det presenteras även hur många företag i vårt urval som information angående 

varje aktuell variabel har kunnat hittas. Detta skiljer sig lite mellan variablerna på grund av att 

viss information var svår att hitta för alla företag i vårt urval. Nedan presenteras en tabell som 

beskriver alla variabler. Alla variabler kommer inte att analyseras närmare men det kan ändå 

vara av betydelse att lyfta fram vissa viktiga punkter.  

ROA 

Utifrån ROA kan det utläsas att medelvärdet sjunkit med åren och standardavvikelsen ökat 

vilket betyder större variation i värdet på ROA mellan företagen på senare tid.  

Delaktighet 

Utifrån delaktighet kan det utläsas att medelvärdet är 549 vilket ligger ganska nära det högsta 

värdet som en styrelse kan ha i delaktighet som är 700. Det betyder att en stor del av styrelsen 

anser att de kan påverka men inte alla styrelseledamöter anser det. Standardavvikelsen är 70 

vilket är en ganska liten skillnad mellan de flesta företagen avseende delaktighet i 

beslutsprocessen. Det visas dock genom minimum- och maximumvärdet att det både finns 

styrelser med väldigt hög delaktighet och styrelser med väldigt låg delaktighet. 
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Heterogenitetsindex 

Utifrån heterogenitetsindexet kan det utläsas att medelvärdet är relativt lågt för hela urvalet 

och över mätåren kan det ses att medelvärdet ökar. Standardavvikelsen är dock stor för hela 

urvalet och den håller sig på samma nivå mellan mätperioderna. Det betyder att det är en stor 

spridning i heterogeniteten mellan styrelserna och att det var varit en stor spridning över alla 

mätperioderna.  

Blau kön 

Heterogeniteten i egenskapen kön i urvalet skiljer sig mycket genom att det minsta värdet är 

0,0 vilket betyder att styrelsen är helt homogen och 0,50 vilket betyder att styrelsen är helt 

heterogen. Medelvärdet ligger på 0,24 och standardavvikelsen är 0,16 vilket är högt och det 

betyder att det finns stor skillnad över heterogeniteten avseende kön i styrelser. Genom 

minimum- och maximumvärdet kan det ses att det för alla mätår har funnits företag som haft 

helt homogen styrelse avseende kön och även företag som haft helt heterogen styrelse 

avseende kön. 

Åldersheterogenitet  

För åldersheterogenitet är medelvärdet 7,22 vilket betyder att en standardavvikelse på 7 år är 

medelvärdet för styrelser i urvalet. En standardavvikelse för åldersheterogenitet på 2,07 

betyder att de flesta företag inte har så stor skillnad i deras ålderheterogenitet. Det finns dock 

företag i urvalet som har en standardavvikelse i ålder på 1,89 respektive 13,94 vilket är stor 

skillnad på heterogenitet i ålder. Medelvärdet har ökat svagt över mätåren och det har även 

blivit större spridning mellan företag vilket kan ses genom den ökade standardavvikelsen och 

det ökade avståndet mellan minimumvärdet och maximumvärdet. 

Blau kultur 

Utifrån heterogenitetsegenskapen kultur finns det både företag som har en helt homogen 

styrelse avseende kultur och en helt heterogen styrelse avseende kultur genom att 

minimumvärdet är 0,00 och maximumvärdet är 0,50. Medelvärdet är 0, 1397 vilket inte visar 

på någon hög heterogenitet utan en relativt låg. Standardavvikelsen är dock hög vilket betyder 

att det finns en stor spridning mellan företagen angående heterogenitet avseende kultur. 
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Heterogenitet tenure 

För heterogenitet i tenure är medelvärdet cirka 4 vilket betyder en spridning på fyra år i hur 

länge styrelseledamöterna suttit i styrelsen vilket inte är någon stor heterogenitet. 

Standardavvikelsen på 2,66 visar att det inte är så stor spridning mellan de flesta företagen i 

deras standardavvikelse i tenure och därmed deras heterogenitet. Det visas dock genom 

minsta och högsta värdet att det finns företag i urvalet som inte har någon heterogenitet alls 

angående hur länge ledamöterna suttit i styrelsen och företag som har stor spridning på 

ledamöternas tidsperiod i styrelsen. 

Blau Bransch 

För heterogenitetsegenskapen branscherfarenehet kan det utläsas att medelvärde på 0,43 vilket 

betyder att medelvärdet avseende heterogenitet i branscherfarenhet är att styrelsen har en hög 

heterogenitet eftersom värdet 0,50 betyder att styrelsen är helt heterogen avseende 

branscherfarenhet och att det därmed finns lika stor andel med annan branscherfarenhet som 

med branscherfarenhet från styrelseföretagets aktuella bransch. Även standardavvikelsen är 

ganska låg vilket betyder att det inte finns någon stor spridning i heterogeniteten avseende 

branscherfarenhet i styrelserna. Minimum- och maximumvärdet visar dock att det både finns 

företag med homogen styrelse avseende branscherfarenhet och företag med helt heterogen 

styrelse avseende branscherfarenhet. 

 

 
N Minimum Maximum Medelvärde 

Standard 

avvikelse 

ROA Hela urvalet 120 -0,371 0,391 0,077 0,094 

ROA 1999 30 0,020 0,236 0,102 0,052 

ROA 2004 57 -0,181 0,391 0,084 0,082 

ROA 2009 33 -0,371 0,317 0,042 0,128 

Index delaktighet 2.0 Hela urvalet 120 275,000 667,000 548,660 70,458 

Index delaktighet 2.0 1999 30 275,000 667,000 528,370 87,438 

Index delaktighet 2.0 2004 57 417,000 667,000 558,020 61,913 

Index delaktighet 2.0 2009 33 429,000 667,000 550,940 65,397 

Heterogenitetsindex Hela urvalet 111 -5,330 5,010 0,113 2,038 

Heterogenitetsindex 1999 24 -5,010 3,040 -0,791 2,089 

Heterogenitetsindex 2004 54 -4,530 3,650 0,314 1,916 

Heterogenitetsindex 2009 33 -5,330 5,010 0,442 2,066 

Blau kön Hela urvalet 120 0,000 0,500 0,236 0,157 

Blau kön 1999 30 0,000 0,490 0,121 0,140 
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Blau kön 2004 57 0,000 0,500 0,268 0,140 

Blau kön 2009 33 0,000 0,490 0,286 0,152 

Åldersheterogenitet Hela urvalet 120 1,890 13,940 7,220 2,071 

Åldersheterogenitet 1999 30 1,890 9,680 6,504 1,912 

Åldersheterogenitet 2004 57 3,210 10,980 7,204 1,823 

Åldersheterogenitet 2009 33 2,410 13,940 7,899 2,421 

Blau Kultur Hela urvalet 116 0,000 0,500 0,140 0,176 

Blau Kultur 1999 27 0,000 0,490 0,120 0,181 

Blau Kultur 2004 56 0,000 0,500 0,141 0,167 

Blau Kultur 2009 33 0,000 0,500 0,154 0,189 

Heterogenitet tenure Hela urvalet 112 0,400 13,370 4,122 2,658 

Heterogenitet tenure 1999 24 0,400 10,720 4,337 2,965 

Heterogenitet tenure 2004 55 0,450 13,370 4,101 2,856 

Heterogenitet tenure 2009 33 0,800 10,490 4,002 2,092 

Blau Bransch Hela urvalet 112 0,000 0,500 0,429 0,095 

Blau Bransch 1999 24 0,180 0,500 0,432 0,081 

Blau Bransch 2004 55 0,220 0,500 0,441 0,077 

Blau Bransch 2009 33 0,000 0,500 0,407 0,124 

Index delad uppfattning Hela urvalet 120 -2,940 4,720 0,000 1,435 

Index delad uppfattning 1999 30 -2,940 4,720 0,126 1,627 

Index delad uppfattning 2004 57 -2,670 3,690 -0,056 1,483 

Index delad uppfattning 2009 33 -2,200 2,670 -0,019 1,178 

Antal anställda 120 37,000 88084,000 8587,270 13678,951 

Ägarkoncentration 105 0,004 0,980 0,162 0,192 

Styrelsestorlek 120 5,000 16,000 9,080 2,250 

Betavärde 86 -0,250 3,620 0,978 0,670 

Tabell 5 Univariat analys 

Branscher 

 
Figur 5: Indelningen av branscher i urvalet 

Årtal  
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Figur X visar hur stor andel av urvalet som härrör från respektive mätår. Det finns en ojämn 

fördelning på grund av att det fanns problem med svarsfrekvensen och att hitta den aktuella 

informationen i årsredovisningar för alla mätåren. Flest företag härrör från mätåret 2004 på 

grund av att svarsfrekvensen var relativt god samtidigt som det fanns lättillgänglig och mer 

utförlig information om företagen i företagens årsredovisningar. Mätåret 1999 fick ett större 

bortfall på grund av svårigheter att hitta aktuell information om dessa företag. Alla 

årsredovisningar var inte lika tillgängliga eller saknades tillämplig information. Mätåret 2009 

fick större bortfall på grund av att svarsfrekvensen på enkäten var sämre. 

 

 

 

Figur 6. Urvalets uppdelning på olika mätår 
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5.2. Bivariata analyser 
Bivariata analyser användes för att se hur två variabler korrelerar med varandra (Pallant 

2010). Det användes mest i syfte för att skapa en korrelationsmatris för att se hur olika 

variabler korrelerar till varandra. Det kan ge viktig information om det finns några av de 

oberoende variablerna som korrelerar för mycket med varandra och där det därför kan vara 

viktigt att inte inkludera båda dessa oberoende variabler tillsammans när modeller konstrueras 

i regressionsanalyser. Nedan visas korrelationsmatrisen.  

5.2.1. Korrelationsmatris kvotvariabler 

Nedan visas korrelationsmatriser. I matrisen i tabell 6 har vi använt pearson r (Collin et al 

2013; Kang, Cheng & Gray 2007; Mori 2014; Zona & Zattoni 2007; Umans 2013) för att 

skapa korrelationsmatrisen och pearson r valdes för att denna korrelationsmatris inkluderar 

variabler som klassificeras som intervallvariabler (Pallant 2010). I tabell 6 kan man utläsa hur 

dessa olika variabler korrelerar med varandra och på vilken signifikansnivå. De variabler som 

korrelerar på en signifikansnivå på 0,1 är markerade med en mörkblå markering, de som 

korrelerar på en signifikansnivå på 0,05 är markerade med en grå/blå markering och de som 

korrelerar på en signifikansnivå på 0,01 är markerade med en ljusblå markering. Det går 

också att studera om det finns några oberoende variabler som korrelerar för mycket med 

varandra för att få ingå i samma modell senare när regressionsanalyser ska göras och därmed 

fler variabler än två inkluderas. Korrelationsmatrisen i tabell 6 visar att omsättning och antal 

anställda korrelerar för mycket genom att de har en korrelation på 0,95. En korrelation på över 

+/- 0,7 betyder att det finns en för stor samvariation och att dessa två variabler därmed inte 

bör inkluderas i samma modell i regressionsanalyser (Pallant 2010). Dessa två variabler 

representerar olika sätt att mäta företagets storlek och studien kommer på grund av resultatet i 

korrelationsmatrisen att välja antalet anställda som mått på företagets storlek. Detta baseras på 

att antalet anställda har en högre korrelation och en bättre signifikansnivå med den beroende 

variabeln ROA.  
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Korrelationsmatris 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. ROA 

Pearson Correlation 1                           

Sig. (2-tailed)                             

N 120                           

2. Omsättning (tkr) 

Pearson Correlation 0,031 1                         

Sig. (2-tailed) 0,735                           

N 120 120                         

3. Antal anställda 

Pearson Correlation 0,064 ,950*** 1                       

Sig. (2-tailed) 0,489 0                         

N 120 120 120                       

4. Ägarkoncentration 

Pearson Correlation ,292*** -0,08 -0,07 1                     

Sig. (2-tailed) 0,003 0,423 0,48                       

N 105 105 105 105                     

5. Betavärde 

Pearson Correlation -, 250** -0,01 -0,05 -,283** 1                   

Sig. (2-tailed) 0,02 0,928 0,62 0,011                     

N 86 86 86 79 86                   

6.Styrelsestorlek 

Pearson Correlation ,198** ,446*** ,428*** 0,086 -0,06 1                 

Sig. (2-tailed) 0,03 0 0 0,383 0,605                   

N 120 120 120 105 86 120                 

7.Blau kön 

Pearson Correlation 0,045 0,054 0,064 -0,14 0,002 0,08 1               

Sig. (2-tailed) 0,624 0,559 0,485 0,157 0,987 0,384                 

N 120 120 120 105 86 120 120               

8.Åldersheterogenitet 

Pearson Correlation 0,11 -0,06 -0,08 0,149 0,116 ,234** -0,04 1             

Sig. (2-tailed) 0,234 0,494 0,412 0,13 0,286 0,01 0,704               

N 120 120 120 105 86 120 120 120             
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9.Blau Kultur 

Pearson Correlation 0,005 ,350*** ,373*** -,200** 0,012 ,272*** 0,161* -0,05 1           

Sig. (2-tailed) 0,961 0 0 0,041 0,916 0,003 0,084 0,622             

N 116 116 116 104 85 116 116 116 116           

10. Heterogenitet tenure 

Pearson Correlation 0,068 0,005 0,038 0,159 -0,08 0,007 -,227** 0,082 0,02 1         

Sig. (2-tailed) 0,477 0,96 0,691 0,11 0,454 0,939 0,016 0,392 0,834           

N 112 112 112 103 84 112 112 112 112 112         

11.Blau Bransch 

Pearson Correlation 0,019 0,137 0,07 -0,08 0,01 ,281*** -0,12 -0,05 -0,05 -0,03 1       

Sig. (2-tailed) 0,84 0,151 0,465 0,445 0,93 0,003 0,203 0,587 0,597 0,792         

N 112 112 112 104 84 112 112 112 112 111 112       

12.Heterogenitetsindex 

Pearson Correlation 0,123 ,217** ,213*’ -0,04 0,03 ,380*** ,335*** ,413*** ,510*** ,415*** ,369*** 1     

Sig. (2-tailed) 0,198 0,022 0,025 0,702 0,788 0 0 0 0 0 0       

N 111 111 111 103 83 111 111 111 111 111 111 111 111   

13.Index delaktighet 2.0 

Pearson Correlation -0,09 -0,06 -0,11 -0,04 0,154 -0,11 0,125 0,064 -0,11 -,265*** -0,01 -0,11 1   

Sig. (2-tailed) 0,316 0,486 0,227 0,715 0,156 0,243 0,173 0,489 0,25 0,005 0,88 0,236     

N 120 120 120 105 86 120 120 120 116 112 112 111 120   

14. Index deladuppfattning 

Pearson Correlation 0,037 0,007 -0 -0 -0,08 -0,13 -0,08 -0,16* -0,05 -0,06 -0,09 -,236** ,222** 1 

Sig. (2-tailed) 0,692 0,944 0,991 0,994 0,442 0,165 0,377 0,077 0,625 0,517 0,373 0,012 0,02   

N 120 120 120 105 86 120 120 120 116 112 112 111 120 120 

***. Korrelationen är signifikant på en 0.01 nivå  (2-tailed) 

            **. Korrelationen är signifikant på en 0.05 nivå (2-tailed) 

*. Korrelationen är signifikant på en 0.1 nivå (2-tailed)   

           Tabell 6: Korrelationsmatris för kvotvariabler 
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5.2.2. Korrelationsmatris nominal- och kvotvariabler 

Nedan visas tabell 7 som är en korrelationsmatris som använt chi2 som metod för att få ut 

korrelationer eftersom variablerna år och bransch är nominalvariabler vilket gör att det inte 

går att använda pearsons r (Pallant 2010). I denna korrelationsmatris kan det ses hur de 

oberoende variablerna korrelerar med varandra och även hur de korrelerar med de beroende 

variablerna och på vilken signifikansnivå. De oberoende variablerna visar inte en för hög 

samvariation vilket kan ses genom värdet på Cramers V för variablerna. Cramers V visar 

styrkan i sambandet mellan två variabler (Saunders, Lewis & Thornhill 2012) och detta 

används för att se om variablerna samvarierar för mycket vilket är betydelsefullt att veta inför 

regressionsanalyser och vilka variabler som ska inkluderas i modellerna.  

 

Chi-Square Tests 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Cramer's 

V 

värde <  
5 

Lägsta 
värde 

ROA * Årtal .525 .975 100% .25 

ROA * Bransch .511 .976 100% .15 

Index delaktighet 2.0 * Årtal .498 .61 100% .25 
Index delaktighet 2.0 * 

Bransch .304 .634 98.6% .15 

Årtal * Bransch .518 .116 22.2% 4.5 

Tabell 7: Chi2-test för nominalvariabler 
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5.3. Multivariat regressionsanalys 
 

Multipla regressionsanalyser används för att kunna se om och hur samband ser ut mellan flera 

oberoende variabler och en beroende variabel (Pallant 2010). Syftet med denna studie är att 

studera om och hur deltagandet i en heterogen styrelse kan förutspå finansiell prestation och 

hur heterogenitet i styrelsen kan påverka delaktigheten och finansiell prestation. Multipla 

regressionsanalyser kan därmed hjälpa till att testa sambanden mellan dessa variabler. I 

studien användes linjära regressionsanalyser vilket använts i många tidigare studier om 

styrelser såsom Collin et al (2013), Rost och Osterloh (2010), Zona och Zattoni (2007) och 

Joecks, Pull och Vetter (2013).  

 

För att kunna dra tillräckligt säkra slutsatser om populationen utifrån resultaten från studiens 

urval behöver sambanden och regressionsmodellerna vara signifikanta. Det finns olika 

signifikansnivåer exempelvis p<0,01, p<0,05 och p<0,1. Nivåerna representerar olika grader 

av säkerhet angående hur säkert det är att dra slutsatser om populationen utifrån urvalets 

resultat (Bryman & Bell 2005). En signifikansnivå på p<0,1 betyder att med 90 % säkerhet 

finns ett samband mellan den beroende och oberoende variabeln för populationen (Bryman & 

Bell 2005). I denna studie accepteras en signifikansnivå på p<0,1. 

 

Modeller till regressionsanalyser skapades utifrån de olika hypoteserna och för att kunna testa 

hypoteserna gjordes multipla regressioner för att få fram om det finns några samband och hur 

sambanden ser ut. Modeller har skapats både utifrån heterogenitetsindex och för olika 

heterogenitetsegenskaper individuellt i enlighet med hypoteserna. Detta för att kunna se om 

sambanden skiljer sig mellan om heterogenitet studeras utifrån många variabler samtidigt och 

om varje heterogenitetsegenskap studeras för sig. Hypoteserna testades utan kontrollvariabler 

och med olika kontrollvariabler för att kunna bedöma vilken modell som har högst 

förklaringsgrad för att kunna dra ett så säkert samband som möjligt.  Modeller för 

regressionsanalyser har också utformats för att kunna se om sambanden ser olika ut mellan de 

olika mätåren. Detta i syfte att få en större förståelse för sambandet och om det förändrats 

över tid.  
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Hänsyn har tagits till VIF-värden vid alla multipla regressionsanalyser eftersom höga VIF-

värden kan indikera samvariation mellan de oberoende variablerna som inkluderas i modellen 

och det kan leda till att modellen inte visar ett rättvisande resultat. I modellerna finns inga 

VIF-värden över 10 vilket enligt Pallant (2010) räknas som ett högt VIF värde och därmed 

förekommer det inte någon för hög samvariation mellan de oberoende variablerna i 

modellerna. 

 

Det har för alla regressioner studerats om residualerna är normalfördelade genom att använda 

histogram och det har de visat sig vara normalfördelade för alla regressioner. Detta betyder att 

det inte finns några företag i urvalet som avviker stort från resterande angående något värde.  

Nedan presenteras de olika regressionsanalyserna grupperat utifrån de olika hypoteserna. 

5.3.1. Hypotes 1 - Heterogenitetens påverkan på finansiell prestation 

 

För att kunna besvara hypotes 1 som lyder “Styrelsens heterogenitet har en positiv påverkan 

på företagets finansiella prestation” testades med hjälp av linjära regressionsanalyser hur 

heterogenitet påverkar ROA. Detta testas för att se om heterogenitet har något direkt samband 

med ROA utan att ta hänsyn till vad som händer i styrelsens ”black box” angående 

delaktighet i beslutsprocessen. Resultatet för hypotes 1 och dess underliggande hypoteser 

används för att kunna diskutera hur följande hypotesers resultat kan förklara dessa resultat.  

Först testades genom linjär regressionsanalys hur sambandet ser ut utan att inkludera 

kontrollvariabler i modellen och sedan testas hur sambandet förändras när kontrollvariabler 

inkluderas i modellen. De kontrollvariabler som testades och som förväntades kunna påverka 

sambandet mellan heterogenitet och ROA var bransch, antal anställda, betavärde, 

ägarkoncentration och år. Det förväntades att ROA skulle kunna påverkas av vilken bransch 

företaget verkar i, storleken på företaget och hur riskfyllt företaget är. Det kunde även tänkas 

att ägarkoncentrationen påverkade sambandet eftersom detta kan påverka styrelsens makt och 

hur mycket styrelsen kan påverka finansiell prestation eftersom ägare med små och stora 

andelar i företaget är olika motiverade till att själva vilja vara med och styra företaget. 

Styrelsen får mer eller mindre makt att kunna påverka finansiell prestation beroende på hur 

starka företagets ägare är och därmed hur mycket ansvar och makt som ägarna överlämnar till 

styrelsen. Då denna studie använder data från flera mätår används även år som 

kontrollvariabel då det kan förväntas att finansiell prestation kan ha påverkats av händelser 
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över åren och därmed att svängningar beror på yttre omständigheter som inträffat ett specifikt 

mätår. Att kontrollera för dessa variabler förväntades förbättra trovärdigheten i resultaten 

genom att de resultat som framkommer mellan heterogenitet och ROA i mindre utsträckning 

har påverkats av någon annan starkt påverkade variabel som gör att sambandet antingen visas 

som starkare eller svagare än det egentligen är.  

 

För att ytterligare analysera heterogenitetens påverkan testades också hur sambandet till ROA 

ser ut för de olika mätåren vilket kan visa på om det skett någon förändring i sambandet över 

tiden. 

 

Ett heterogenitetsindex används i hypotes 1 för att testa hur heterogenitet i styrelsen avseende 

de olika heterogenitetsegenskaperna tillsammans påverkar ROA. Vidare i enlighet med de 

underliggande hypoteserna till hypotes 1 testades hur de olika heterogenitetsegenskaperna för 

sig påverkar ROA för att se om sambanden skiljer sig mellan olika heterogenitetsegenskaper. 

En samlad tabell (tabell 8) presenteras nedan vilken inkluderar de modeller för varje hypotes 

som hade högst förklaringsgrad.  

 

Heterogenitetsindex 

När kontrollvariablerna inkluderades blev modellen och även sambandet mellan 

heterogenitetsindex och ROA signifikant vilket kan ses i modell 1 i tabell 8. De 

kontrollvariabler som visade sig vara betydelsefulla att inkludera var år, bransch, betavärde 

och ägarkoncentration. När modell utformades där även antal anställda inkluderades som 

kontrollvariabel sjönk förklaringsgraden för modellen och det tyder på att giltigheten i 

resultatet blir lägre för modellen. Den modell som visas i tabell 8 innehåller därmed de 

kontrollvariabler som förväntades påverka finansiell prestation förutom antal anställda. Den 

slutliga modellen för sambandet mellan heterogenitetsindex och ROA konstruerades alltså 

utifrån vilka variabler som gav den högsta förklaringsgraden.  

 

Styrelsens heterogenitet har en positiv påverkan på företagets finansiella prestation vilket 

visas av värdet på std. B i modell 1. Nollhypotesen för hypotes 1 förkastas därmed för denna 

modell och styrelsens heterogenitet visar sig ha en positiv påverkan på finansiell prestation.  
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Separata heterogenitetsegenskaper 

För att kunna besvara våra underliggande hypoteser som är utformade utifrån att varje 

heterogenitetsegenskap har positiv påverkan på företagets finansiella prestation testades hur 

sambanden ser ut mellan de olika heterogenitetsegenskaperna och ROA. Det kan vara 

värdefullt att studera om alla heterogenitetsegenskaperna har positiv påverkan på ROA som 

det argumenteras för i teori eller om den positiva effekten inte framkommer på ROA för alla 

heterogenitetsegenskaperna.  

 

Heterogenitetsindexet som i tidigare tester användes som mått på heterogenitet innehåller 

påverkan från alla fem olika heterogenitetsegenskaper och indexets samband med ROA kan 

därför påverkas av att olika heterogenitetsegenskaper kan visa sig ha olika påverkan på ROA. 

Indexets samband blir då en avvägning mellan hur de olika heterogenitetsegenskapernas 

påverkan på ROA ser ut. För att därmed få större förståelse för om olika 

heterogenitetsegenskaper har olika effekt på ROA och därmed förstå indexets positiva 

samband testades hur de olika heterogenitetsegenskapernas samband med ROA ser ut.  

 

Hypoteserna som avses besvara med ytterligare tester utifrån de olika 

heterogenitetsegenskaperna för sig är: 

 

Hypotes 1.1: “Styrelsens heterogenitet avseende kön har en positiv påverkan på företagets 

finansiella prestation”  

 

Hypotes 1.2: “Styrelsens heterogenitet avseende ålder har en positiv påverkan på företagets 

finansiella prestation” 

 

Hypotes 1.3: “Styrelsens heterogenitet avseende kulturell bakgrund har en positiv påverkan 

på företagets finansiella prestation”  

 

Hypotes 1.4: ”Styrelsens heterogenitet avseende tenure har en positiv påverkan på företagets 

finansiella prestation” 
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Hypotes 1.5: ”Styrelsens heterogenitet avseende branscherfarenhet har positiv påverkan på 

företagets finansiella prestation” 

 

Det visade sig att alla modeller för de separata heterogenitetsegenskaperna som helhet var 

signifikanta. De kontrollvariabler som inkluderades i de olika modellerna för de separata 

heterogenitetsegenskaperna byggde liksom vid heterogenitetsindexet på de variabler som 

förväntades påverka ROA. På samma sätt som vid heterogenitetsindexet visade det sig att 

modellen fick en lägre förklaringsgrad vid inkluderande av antal anställda. Därför valdes att 

de slutliga modellerna för de separata heterogenitetsegenskaperna inte skulle inkludera antal 

anställda som kontrollvariabel.  

 

Det visade sig att endast könsheterogenitet hade ett signifikant samband med ROA när 

kontrollvariabler inkluderades (modell 2). Heterogenitet i ålder, kultur, tenure och 

branscherfarenhet visade inga signifikanta samband med ROA (modell 3-6) och därför 

accepteras nollhypoteserna för dessa heterogenitetsegenskaper. I modell 2 visade det sig att 

könsheterogenitet har ett positivt samband med ROA genom att std. B är positivt. Det innebär 

att nollhypotesen angående heterogenitetsegenskapen kön förkastades. Att könsheterogenitet 

har en positiv påverkan på ROA ger stöd åt könskvoteringsdebatten i samhället och stärker att 

det kan vara fördelaktigt att ha en könsspridning i styrelsen.  

 

Dessa resultat ger en ökad förståelse för resultatet utifrån heterogenitetsindexet (modell 1). 

Heterogenitetsindexet samband med ROA vägs ihop av könsheterogenitetens positiva 

samband och de andra heterogenitetsegenskapernas saknade signifikanta samband. Detta visar 

på vikten av att studera heterogenitetsegenskaperna separat eftersom det positiva sambandet 

som heterogenitetsindexet visade inte gäller för alla heterogenitetsegenskaper utan endast för 

kön. 
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ROA 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel 

Heterogenitetsindex .251** .006     

 

              

Blau Kön     .229** .078 

 

              

Åldersheterogeniet         .127 .005             

Blau Kultur             .109 .067         

Heterogenitet tenure                 .102 .005     

Blau Bransch                     -.087 .114 

År 1999 .189 .023 .201* .039 .138 .037 .117 .037 .125 .037 .122 .037 

År 2004 .267** .023 .301*** .023 .301*** .024 .277** .023 .279** 0.24 .307** .024 

Tillverkning .078 .033 .163 .034 .105 .034 .056 .034 .069 .034 .1 .034 

Tjänste -.044 .038 .034 .037 .031 .038 -.033 .04 -.003 .038 .021 .038 

Ägarkoncentration .339*** .057 .349**** .057 .32*** .059 .359*** .06 .324*** .06 .334*** .059 

Betavärde -.108 .02 -.065 .02 -.125 .02 -.116 .02 -.098 .021 -.1 .02 

Konstant .18 .047 -.048 .057 -.031 .065 .016 .048 .004 .051 .052 .062 

F-värde 4.133***   4.047****   3.514***   3.427***   3.334***   3.368***   

Justerat R2 .222   .215   .184   .179   .175   .175   

VIF värde, högst 2.295   2.469   2.351   2.369   2.294   2.365   

  n=78   n=79   n=79   n=79   n=78   n=79   

Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 
         Tabell 8: Regressionsanalys för hypotes 1 

 

Hypotes 1 utifrån mätår 

Sambanden testades också utifrån de olika mätåren genom att det testades hur de olika 

heterogenitetsvariablernas påverkan på ROA såg ut när varje mätår studerades var för sig. De 

tidigare utformade modellerna för de olika heterogenitetsvariablerna studerades alltså utifrån 

varje mätår för sig. Vid test utifrån de olika mätåren var för sig inkluderades inte år som 

kontrollvariabel eftersom all data för varje test inhämtats från ett särskilt mätår. 

Kontrollvariabler som visade sig vara betydelsefulla för att öka giltigheten för resultaten 

skiljde sig mellan vilket mätår som studerades. De slutliga modellerna för varje mätår 

innehåller de kontrollvariabler som visade sig leda till den högsta förklaringsgraden och de 

kontrollvariabler som exkluderades är de som ledde till en minskad förklaringsgrad för 

modellen respektive mätår.  

 

Det visade sig att det endast var år 2009 som uppvisade några signifikanta samband med 

ROA. I tabell 9 kan det utläsas att heterogenitetesindexet (modell 1), åldersheterogenitet 

(modell 3) och kulturell heterogenitet (modell 4) var signifikanta. Detta kan innebära att 
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styrelsens heterogenitet har fått en större påverkan på ROA på senare tid. Modellerna för de 

övriga mätåren finns i appendix.  

 

Könsheterogenitetens samband med ROA är inte signifikant när sambandet testas varje mätår 

för sig vilket tyder på att det är för stora svängningar i resultaten för de enskilda mätåren eller 

att urvalen är för små för att ett tillräckligt säkert samband ska kunna dras. 

 

Att åldersheterogenitet och kulturell heterogenitet inte uppvisar signifikanta samband när hela 

urvalet inkluderas kan bero på att samband endast kunnat uppvisas på senare tid och därför 

blir det inga samband när resultaten från alla åren vägs ihop. Så även om nollhypoteserna för 

dessa heterogenitetsegenskaper accepteras baserat på resultatet från hela urvalet kan det vara 

värdefullt att veta att det finns samband år 2009 vilket kan tyda på att sambandet håller på att 

förändras. Att sambanden skiljer sig mellan mätåren kan ge en förklaring till att mixade 

resultat har uppstått i tidigare forskning. 

 

2009 ROA 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel 

Heterogenitetsindex .326* .011     

 

              

Blau Kön     .142 .157     

 

          

Åldersheterogeniet         .382* .012             

Blau Kultur             .425** .132         

Heterogenitet tenure                 .075 .012     

Blau Bransch                     -.148 .205 

Tillverkning -.052 .075 -.04 .083 .212 .091 -.307 .077 -.11 .08 -.48 .082 

Tjänste -.418 .083 -.352 .09 -.175 .093 -.688** .09 -.414 .09 -.371 .089 

Ägarkoncentration .36* .143 .351* .151 .215 .156 .471** .145 .34* .154 .318 .155 

Betavärde -.131 .058 -.028 .063 -.202 .062 -.094 .055 -.044 .065 -.014 .065 

Konstant .075 .099 .007 .135 -.11 .143 .08 .096 .048 .124 .105 .113 

F-värde 2.809**   1.968   2.689**   3.283**   1.847   1.961   

Justerat R
2 

.238   .143   .226   .282   .127   .142   

VIF värde, högst 2.647   2.851   3.784   3.068   2.629   2.808   

  n=30   n=30   n=30   n=30   n=30   n=30   

          Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 

Tabell 9: Visar sambanden för 2009 
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Samlad analys för hypotes 1 

  Förväntad         Hela urvalet 

Hypotes riktning Hela urvalet År 1999 År 2004 År 2009 Accepteras/förkastas 

Hypotes 1  Positiv Sig. Positivt Ej sig. Ej sig. Sig. Positivt Accepteras  

Hypotes 1.1 Positiv Sig. Positivt Ej sig. Ej sig. Ej sig. Accepteras  

Hypotes 1.2 Positiv Ej sig.  Ej sig. Ej sig. Sig. Positivt Förkastas 

Hypotes 1.3 Positiv Ej sig. Ej sig. Ej sig. sig. Positivt Förkastas 

Hypotes 1.4 Positiv Ej sig.  Ej sig. Ej sig. Ej sig. Förkastas  

Hypotes 1.5 Positiv Ej sig. Ej sig. Ej sig. Ej sig. Förkastas 

Tabell 10: Samlad analys för hypotes 1 

 

Testerna över sambandet mellan styrelsens heterogenitet och företagets finansiella prestation 

har givit en del mixade resultat. För hela urvalet utan uppdelning på mätår har det dock visat 

sig att få samband kan påvisas som ger stöd till hypoteser som gör att de accepteras. 

Uppdelning på mätåren har använts för att se om sambandet skiljer sig över tiden vilket det 

har visat sig att det gör i vissa fall men bedömningen av om hypoteserna ska förkastas eller 

accepteras bygger endast på resultatet över sambandet där hela urvalet inkluderas. De 

samband som kunde påvisas har en positiv riktning vilket är i linje med hypoteserna. Att de 

olika heterogenitetsegenskaperna skiljer sig i sin påverkan på ROA gör att det är värdefullt att 

studera dessa var för sig och inte enbart använda ett index för att studera heterogenitetens 

effekt på ROA. Det kan ge viktiga insikter i att det finns vissa heterogenitetsegenskaper som 

leder till större positiva effekter på finansiell prestation än andra heterogenitetsegenskaper och 

även till det fortsatta testandet angående hur stor betydelse delaktigheten har och om någon 

viss heterogenitetsegenskap får påverkan på ROA på grund av att det inte finns lika stora 

delaktighetsproblem.  

 

Kontrollvariabler visade sig vara viktiga att inkludera i modellen för att testa sambandet mellan 

heterogenitet och ROA. Om kontrollvariabler inte inkluderades uppvisades inga samband mellan 

heterogenitet och ROA men när kontrollvariabler inkluderades framträdde samband. Det betyder 

att dessa kontrollvariabler är viktiga att inkludera för att dess påverkan på sambandet mellan 

heterogenitet och finansiell prestation ska justeras bort och att därmed att ett mer tillförlitligt 

samband ska påvisas. Detta kan vara en förklaring till varför tidigare forskning har genererat 

motstridiga resultat angående samband då tidigare forskning kan ha exkluderat viktiga variabler 

som motverkat att ett samband mellan heterogenitet och finansiell prestation framkommer. År, 

bransch, ägarkoncentration och betavärde har visat sig vara viktiga variabler att kontrollera 
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för eftersom signifikansnivån för modellen som helhet har ökat och även justerat R
2
 har blivit 

starkare.  

 

Heterogenitet visade sig ha positiv påverkan på finansiell prestation när heterogenitet 

studerades utifrån ett index och därmed utifrån alla fem heterogenitetsegenskaperna samtidigt. 

Detta stödjer teori som bygger på att heterogena styrelser kan gynna finansiell prestation på 

grund av att dessa styrelser har högre kvalitet i sina beslut eftersom fler alternativ förs fram 

och utvärderas (Forbes & Milliken 1999). Kvaliteten i besluten påverkar enligt Forbes och 

Milliken (1999) finansiell prestation eftersom rollerna utförs bättre och detta kan vara en 

förklaring till heterogena styrelsers positiva samband med ROA. Detta går dock inte att 

bekräfta utan att studera vad som händer i styrelserummet och därför kan senare tester med 

delaktighet vara betydelsefullt för att förstå vad som påverkade detta positiva samband. Det 

visade sig också när sambandet mellan heterogenitetsindexet och ROA testades för de olika 

mätåren att det endast för år 2009 gick att säkerställa ett positivt samband och detta kan tyda 

på att heterogenitet blivit viktigare på senare år och därmed fått större effekt på ROA. Detta 

kan tolkas som att heterogeniteten fått större betydelse för utförandet av styrelsens roller när 

dessa enligt Anderson, Melanson och Maly (2007) utökats till mer rådgivnings- och 

strategiska roller utöver kontrollrollen i takt med att styrelsen blivit mer aktiv. Att styrelsen 

blivit mer aktiv på senare år stödjs också av Jonnergård och Stafsudd (2011). 

 

Sambandet mellan heterogenitet och finansiell prestation visade sig skilja mellan de olika 

heterogenitetsegenskaperna. Heterogenitetsegenskapen kön visade sig ha ett positivt samband 

med företagets finansiella prestation. Det kan tolkas som att företag med heterogena styrelser 

avseende kön får högre finansiell prestation. Resultat säger dock inget om varför 

könsheterogenitet leder till en högre finansiell prestation. Sambandet kan med stöd från 

Forbes och Milliken (1999) bero på att det blir mer underbyggda beslut och mer diskussion i 

styrelserummet men det kan också bero på andra faktorer som exempelvis med stöd i Miller 

och Trianas (2009) beskrivning av signalling theory att företag med heterogena styrelser 

avseende kön får ett gott rykte vilket då påverkar den högre prestationen. Den högre 

finansiella prestationen behöver därmed inte bero på att styrelsen utför rollerna bättre när 

styrelsen är könsheterogen utan kan bero på att företagets rykte som jämställt avseende kön 

bidrar till ökad finansiell prestation. Enligt Miller och Triana (2009) är det med stöd i 

signalling theory viktigt att företag signalerar att de följer samhällets normer och jämställdhet 
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avseende kön är en norm som fått mycket uppmärksamhet generellt i samhället och även i 

styrelsesammanhang genom könskvoteringsdebatten och därmed blir denna norm viktig för 

företag att visa att de följer. Könsheterogenitet är dessutom en synlig egenskap och det bidrar 

också till att det blir viktigt att följa normen för företagen eftersom styrelseledamöternas 

könenkelt kan studeras genom bilderna i årsredovisningarna. Detta kan vara en anledning till 

att könsheterogenitet har ett positivt samband med företagets finansiella prestation.  

 

Det är svårare att signalera heterogenitet angående mindre synliga egenskaper och 

heterogenitet i dessa har inte heller lika starka normer i samhället vilket kan vara en anledning 

till varför exempelvis branscherfarenhet inte får någon effekt på ROA eftersom det inte i 

samma utsträckning ger påverkan på företagets rykte. Ålder och kultur är liksom kön synliga 

heterogenitetsegenskaper men normen att vara heterogen avseende ålder eller kultur är inte 

lika stark som normen att vara heterogen avseende kön och dessutom är ålder och kultur inte 

något som debatteras i styrelsesammanhang på samma sätt som kön genom könskvoteringen. 

Heterogenitet i ålder och kön kan därför inte i samma utsträckning ha påverkan på företagets 

rykte utifrån signalling theory vilket kan vara förklaringen till att åldersheterogenitet och 

kulturell heterogenitet inte fick ett signifikant samband med ROA för hela urvalet. Men att 

dessa heterogenitetsegenskaper hade signifikanta samband för mätåret 2009 skulle kunna bero 

på att ryktet på senare år kan påverkas av denna heterogenitet och därmed ge upphov till ökad 

finansiell prestation. Det kan dock också bero på att heterogenitet i ålder och kulturell 

bakgrund har blivit viktigare för utförandet av styrelsens roller på senare år när styrelser blivit 

mer aktiva.   

 

För att kunna slå fast om heterogenitet avseende kön leder till en högre finansiella prestation 

eller om det är symboliskt uttryck för att visa att företaget följer normer måste vad som sker i 

styrelserummet studeras. Därmed är det viktigt att titta på hur könsheterogenitet påverkar 

delaktigheten i beslutsprocessen och hur delaktigheten påverkar den finansiella prestationen.  

 

När sambandet testades utifrån de olika mätåren visade det sig att sambanden för 

heterogenitetsindexet och för några heterogenitetsegenskaper skiljer sig åt beroende på mätår. 

För år 2009 går det att se vissa signifikanta samband som inte kan ses för de andra mätåren 

vilket också stödjer att styrelsens heterogenitet fått större påverkan på ROA på senare tid när 

styrelsen enligt Jonnergård & Stafsudd (2011) blivit mer aktiv. Åldersheterogenitet och 
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kulturell heterogenitet kan enligt Hillman & Dalziel (2003) och Huse (2005) vara fördelaktigt 

för styrelsens rådgivnings- och strategiska roll vilket enligt (Anderson, Melanson & Maly 

2007) har betonats i större utsträckning genom styrelsens ökade involvering i företaget. Att 

heterogenitet i kulturell bakgrund är fördelaktigt på senare tid kan utifrån Kaczmarek, 

Kimino, Pye (2012) förklaras av att företagen blir mer och mer globala och får därför många 

nya intressenter att ta hänsyn till och detta kan då göra att det är mer troligt att utländska 

intressenter beaktas om det finns ledamöter med olika kulturell bakgrund i styrelsen eftersom 

de därmed kan ha lättare att förstå hur intressenternas intressen bäst uppfylls. Enligt Minichilli 

et al (2012) är det viktigt att företagen uppfyller intressenternas intressen och det kan visa sig 

i ett högre ROA. Att åldersheterogenitet har blivit viktigare kan förklaras utifrån Kaczmarek, 

Kimino & Pye (2012) resonemang att det har blivit viktigare att snabbt se och hänga med i 

förändringar och ligga steget före konkurrenter samt att hela tiden utveckla företaget. Det kan 

göra att det på senare år har blivit viktigare att ha ledamöter i olika åldrar i styrelsen. De yngre 

är enligt (Kang, Cheng & Gray 2007) mer drivna och är mer benägna att bryta befintliga 

tankesätt och förslå nya förändringar och idéer som kan utveckla företaget framåt. Äldre 

styrelseledamöter kan istället bidra med sin erfarenhet och därmed utvärdera vilka alternativ 

som är mest gynnsamt för företaget (Kang, Cheng & Gray 2007). Detta förklarar då varför det 

är gynnsamt för finansiell prestation att ha en åldersheterogenitet i styrelsen.  

 

Att det för vissa variabler inte går att se ett tillräckligt säkert samband och det för andra går att 

se positiva samband med ROA kan göra att det är värdefullt och intressant att öppna upp “the 

black box” angående delaktighet för att se om heterogenitetens obefintliga påverkan på 

finansiell prestation kan förklaras av att heterogena styrelser avseende vissa egenskaper har 

svårare med deltagandet av alla ledamöter i styrelsen vilket därmed gör att denna 

heterogenitet inte kan påverka finansiell prestation i så stor grad. När heterogenitet testas 

direkt mot ROA tas ingen hänsyn till vad som händer i styrelserummet utan det förutsätts att 

alla ledamöter deltar och därför är det viktigt att testa om delaktigheten i styrelsen kan bidra 

till bättre finansiell prestation och hur deltagandet i heterogena styrelser ser ut samt hur det 

eventuellt kan stärkas genom en delad uppfattning. Detta skulle bidra till större förklaring till 

varför inga samband kan påvisas angående vissa heterogenitetsegenskaper och varför vissa 

heterogenitetsegenskaper har positiva samband på finansiell prestation. Att det ändå 

framkommer positiva samband tyder på att det antingen finns delaktighet av ledamöterna i 

styrelsen som då enligt teori (Forbes & Milliken 1999; Rost & Osterloh 2010; Upadhyay 
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2012; Hillman & Dalziel 2003; Huse 2005) gör att bättre beslut tas på grund av att 

ledamöterna besitter olikartade kunskaper vilket genererar mer kritiska och alternativa 

utvärderande diskussioner i styrelsen eller att företagen får bättre rykte enligt Miller & Triana 

(2009) genom att företaget signalerar heterogenitet. Det kan därför vara värdefullt att studera 

om delaktigheten har något samband med finansiell prestation eller om det i högre grad är 

efterlevnad av normer som ger positiv effekt på ROA.   

 

5.3.2. Hypotes 2 – Delaktighetens påverkan på finansiell prestation 

 

För att kunna besvara hypotes 2 som lyder: “Styrelseledamöternas delaktighet i 

beslutprocessen har en positiv effekt på företagets finansiella prestation” testas hur 

delaktigheten påverkar ROA genom linjära regressionsanalyser. Detta för att se om 

ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen har betydelse för företagets finansiella prestation. 

Detta kan vara viktigt att studera för att få förståelse för om en ökad delaktighet hos ledamöter 

i styrelser kan förbättra finansiell prestation och då om heterogena styrelsers påverkan på 

finansiell prestation skulle kunna påverkas av graden av delaktighet i dessa styrelser. 

Resultaten för hypotes 2 kan ge viktiga insikter i den ”black box” som finns angående 

delaktighetens betydelse för beslutskvaliteten och därmed för finansiell prestation. Sambandet 

testades både utan och med kontrollvariabler. De kontrollvariabler som testades var bransch, 

antal anställda, betavärde, ägarkoncentration och år. Som tidigare nämnts vid test av hypotes 

1 inkluderades dessa som kontrollvariabler för att det förväntades att finansiell prestation 

påverkas av dessa variabler och att resultatet för sambandet mellan delaktighet och finansiell 

prestation då i större utsträckning skulle vara giltigt. En annan kontrollvariabel som 

inkluderades i konstruerandet av modeller utifrån denna hypotes var styrelsestorlek. Det 

antogs att styrelsestorlek kan påverka sambandet mellan delaktighet och finansiell prestation 

då storleken på styrelsen kan påverka hur mycket information som finns tillgänglig i styrelsen 

och därmed kan det påverka hur bra beslut som kan fattas i styrelsen. Beslutskvaliteten i 

styrelsen påverkar i sin tur finansiell prestation.  

 

Sambandet testades också utifrån varje mätår separat för att insikt i om sambandet förändrats 

över tid.  
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Det visade sig genom tester att delaktighet i beslutsprocessen inte hade något signifikant 

samband med finansiell prestation vilket kan ses i modell 1 som presenteras i tabell 11. Det 

framkom inte heller något signifikant samband när det studerades utifrån mätåren för sig och 

därför visas inte dessa tabeller här utan kan visas i appendix. De kontrollvariabler som 

inkluderades i den slutliga modellen över sambandet mellan delaktighet och finansiell 

prestation för hela urvalet som visas i tabell 11 var alla de ovan nämnda kontrollvariabler som 

förväntades påverka sambandet förutom antal anställda. Antal anställda inkluderades inte på 

grund av att förklaringsgraden minskade för modellen.  

 

Eftersom delaktigheten inte visade sig ha någon påverkan på finansiell prestation testades 

genom en linjär regressionsanalys om delaktigheten kunde leda till att fler alternativ framkom 

i beslutsprocessen. Detta för att se om delaktigheten ändå kan leda till fördelar för 

beslutsprocessen och om det obefintliga sambandet med finansiell prestation beror på något 

annat. Att studera förslag på lösningar kan visa på om det underliggande antagandet som görs 

om att det en ökad delaktighet leder till att fler förslag genereras stämmer och att finansiell 

prestation inte påverkas av delaktigheten kan då bero på att de förslag som inte framkommer 

förbättrar styrelsens beslutskvalitet. Kontrollvariabler som inkluderades vid test av detta 

samband var år, bransch, ägarkoncentration och styrelsestorlek. Det förväntades att förslag på 

lösningar som genereras i styrelsen kan skilja sig mellan vilken bransch som studeras, vad 

företaget har för ägarkoncentration eftersom det kan påverka styrelsens makt och hur mycket 

de kan påverka verksamheten och hur stor styrelsen är eftersom fler förslag kan tänkas 

genereras om styrelsen är större. År inkluderades eftersom data i studien härrör från flera 

olika mätår och därför kan styrelsens genererande av förslag på lösningar förändrats över 

tiden och detta ville kontrolleras för.  

 

I tabell 11 ses att modellen (modell 2) som helhet är signifikant. Tabell 11 visar att sambandet 

mellan delaktighet och förslag på lösningar är signifikant och std. B är positivt vilket visar på 

att sambandet har en positiv riktning vilket stödjer att en ökad delaktighet leder till fler förslag 

på lösningar. De kontrollvariabler som inkluderades i den slutliga modellen för delaktighetens 

samband med förslag på lösningar var år, bransch och styrelsestorlek. Ägarkoncentration 

inkluderades inte då detta ledde till en lägre förklaringsgrad för modellen och det försvagade 

därmed giltigheten för resultatet över sambandet mellan delaktighet och förslag på lösningar. 

Ägarkoncentration hade därmed inte så stor påverkan som det förväntades.  
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  ROA Förslag på Lösning 

  Modell 1 Modell 2 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B Std. Fel 

Index delaktighet .0 .0 .188** .001 

År 1999 .1 .037 -.231** .155 

År 2004 .263** .023 .065 .134 

Tillverkning .04 .034 -.045 .164 

Tjänste .025 .038 .09 .187 

Ägarkoncentration .32*** .059 

  
Betavärde -.134 .02     

Styrelsestorlek  .153  .005 -.135 .025 

Konstant -.036 .113 3.766**** .564 

F-värde 3.13***   3.977****   

Justerat R2 .179   .131   

VIF värde, högst 2.403   2.028   

  n=79   n=120   

    Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 

   Tabell 11: Hypotes 2 för hela urvalet 

 

 

Samlad analys hypotes 2 

 

  Förväntad         Hela urvalet 

Hypotes riktning 
Hela 

urvalet 
År 

1999 
År 

2004 
År 

2009 Accepteras/förkastas 

Hypotes 2 Positiv Ej sig. Ej sig. Ej sig. Ej sig Förkastas 

Tabell 12: Samlad analys för hypotes 2 

 

Att inget samband kan ses mellan delaktighet och ROA kan tolkas som att delaktigheten av 

alla ledamöter i styrelsen varken leder till bättre eller sämre finansiell prestation. För att 

delaktigheten i beslutsprocessen ska kunna påverka företagets finansiella prestation krävs det 

att det som händer i beslutsprocessen får effekt på företagets finansiella prestation. Resultatet 

här kan tyda på att styrelsens beslutsprocess inte påverkar finansiell prestation och därmed 

spelar det ingen roll hur styrelsen kommer fram till sitt beslut vilket gör att det inte blir någon 

påverkan från hur som del av styrelsens sammansättning som deltar i beslutsprocessen. Detta 

går emot Forbes och Millikens (1999) resonemang kring att styrelsens kvalitet i besluten 

påverkar företagets finansiella prestation och därmed att sammansättningen i styrelsen får 

påverkan på finansiell prestation på grund av att beslutskvaliteten påverkas. Det kan dock 
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vara så att sammansättningen påverkar om en ökad delaktighet får effekt på ROA eftersom 

det kanske krävs att ledamöterna besitter olikartad information för att beslutskvaliteten ska bli 

bättre. Ökad delaktighet i en homogen styrelse behöver inte leda till bättre beslutskvalitet 

eftersom ledamöterna är mer lika varandra och därmed kanske inte en ökad delaktighet leder 

till att fler och unika förslag genereras som kan förbättra beslutskvaliteten. Det visas dock i 

test med delaktighet och förslag på lösningar att en ökad delaktighet leder till mer förslag på 

lösningar oavsett styrelsens sammansättning men det behöver inte betyda att förslagen som 

genereras är unika och meningsfulla för att kunna ta ett bättre beslut för företagets verksamhet 

och därmed att finansiell prestation gynnas. Det kan vara så att detta påverkas av styrelsens 

sammansättning vilket hävdas i teori (Forbes & Milliken 1999; Hillman & Dalziel 2003; 

Miller & Triana 2009; Huse 2005). Rost och Osterloh (2010) hävdar också att heterogena 

styrelser är bättre på att utvärdera de förslag som genereras och därmed kan besluten som 

fattas i styrelsen vara mer underbyggda och får högre kvalitet vilket kan vara fördelaktigt för 

finansiell prestation.  

 

Att delaktigheten inte har någon påverkan på ROA behöver därmed inte betyda att alla 

ledamöters deltagande i beslutsprocessen inte spelar någon roll för företagets finansiella 

prestation. Det kan finnas andra förklaringar till detta resultat. Exempelvis kan en förklaring 

vara att även om alla ledamöter deltar och lyfter fram sina olika åsikter och kunskaper tas 

dessa åsikter inte i beaktande av övriga i styrelsen när besluten sedan fattas (Forbes & 

Milliken 1999). Detta leder till att de underbyggda diskussionerna inte beaktas och därmed är 

det inte säkert att det är det bästa beslutet fattas. Detta stödjer resultatet i testet om 

delaktigheten hade något samband med förslag på lösningar eftersom det visade sig att ett 

högre deltagande ledde till att ledamöter i större utsträckning föreslog lösningar. Detta tyder 

på att delaktigheten är fördelaktig för beslutsprocessen. Att det inte blir någon effekt på ROA 

kan därmed bero på att beslutet som tas inte påverkas av informationen som framkommit i 

beslutsprocessen. Utifrån Hambrick (2007) är det endast betydelsefullt att studera 

bakgrundsegenskaper för de ledamöter som är med och påverkar beslutet som tas. Hela 

styrelsens sammansättning får därmed på grund av detta resultat inte effekt och det spelar 

ingen roll hur stor del av styrelsen som deltar i beslutsprocessen utan det är endast intressant 

att studera de ledamöter som fattar beslut. Det går därför inte att se något samband att den 

finansiella prestationen blir bättre eller sämre av att alla ledamöter inte känner att de kan delta 

i beslutsprocessen utan det blir ingen annorlunda effekt på företagets finansiella prestation 
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beroende graden av deltagande. Det är oberoende av deltagandet i beslutsprocessen samma 

ledamöter som avgör styrelsens beslutsfattande och det är därmed dessas åsikter som påverkar 

beslutet och inte allas som deltar i beslutsprocessen.  

 

För att ledamöternas deltagande i beslutprocessen ska få påverkan på det beslut som fattas kan 

det enligt Forbes och Milliken (1999) och Zona och Zattoni (2007) krävas att det exempelvis 

finns ett visst klimat inom styrelsen som poängterar att det är värdefullt att ledamöterna tycker 

olika och att detta ska användas för att generera ett bättre beslut. Klimatet kan krävas för att 

ledamöternas olika åsikter och deras förslag som de genererar till beslutsprocessen ska få 

effekt på besluten som tas i styrelsen och därmed förbättra utförandet av styrelsens roller och i 

förlängningen företagets finansiella prestation.  

 

En annan tänkbar anledning till att styrelseledamöternas delaktighet i beslutsprocessen inte får 

någon effekt på företagets finansiella prestation kan utifrån teorin vara att styrelsen är för 

sammansvetsad och att ledamöterna har liknande åsikter angående styrelsens frågor eller att 

det skapas ett grupptryck som bidrar till att alla tycker likadant eller inte vill tycka 

annorlunda. Denna tanke grundas på Forbes och Millikens (1999) resonemang kring att 

kognitiva konflikter är gynnsamt för beslutskvaliteten och därmed kan finansiell prestation 

skadas när det uppstår grupptänk på grund av för hög sammanhållning. Forbes och Milliken 

(1999) hävdar att deltagandet inte får betydelse när grupptänk skapas eftersom olikartade 

perspektiv inte kommer fram i beslutsprocessen. Detta leder alltså utifrån Forbes och Milliken 

(1999) till att det inte spelar någon roll i hur stor del av styrelsen som deltar i beslutsprocessen 

eftersom ledamöterna inte bidrar med sin individuella kunskap och åsikter utan om de deltar 

så diskuteras redan framförd information eller alternativ och därmed så bidrar inte deras 

delaktighet till att nya perspektiv diskuteras och besluten blir därmed inte mer underbyggda. 

Detta resonemang stöds dock inte av resultatet av testet med delaktighet och förslag på 

lösningar. Att delaktighet leder till att mer förslag på lösningar genereras av ledamöterna 

tyder på att en ökad delaktighet inte leder till för hög sammanhållning och grupptryck utan att 

alla uttrycker sina förslag på lösningar. Det tyder på att kognitiva konflikter ändå har chans att 

förekomma eftersom information om olika lösningar framkommer i beslutsprocessen.  

 

Att inget samband kan ses mellan delaktighet och ROA betyder att exempelvis hög 

delaktighet av alla ledamöter kan leda både till hög och låg finansiell prestation. En annan 
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anledning till dessa olika effekter på finansiell prestation bygger på Forbes och Millikens 

(1999) tanke om att det i vissa styrelser leder till fördelar genom att ledamöterna respekterar 

varandras åsikter och förstår innebörden av att ha kognitiva konflikter i styrelsen för att 

komma fram till ett bra beslut. Ledamöterna håller konflikterna på en uppgiftsrelaterad nivå 

och inte på en personlig nivå. Det kan dock vara så att delaktighet av alla ledamöter i 

styrelsen även kan leda till sämre finansiell prestation och detta kan enligt Forbes och 

Milliken (1999) ske på grund av att personliga konflikter uppstår vilket skadar 

beslutsfattandet och sammanhållningen i gruppen och därmed att styrelsen inte kommer fram 

till några bra beslut och inte utför sina roller lika bra. Det kan därför enligt Forbes och 

Milliken (1999) krävas ett annat klimat i styrelsen för att relationskonflikter inte ska skapas 

utan att styrelsen förstår vikten av att tycka olika och respektera varandra och hålla 

konflikterna på en uppgiftsrelaterad nivå. Detta resonemang går emot Minichilli et al (2012) 

som menar att styrelser i större utsträckning än andra organisatoriska grupper inte har lika 

mycket relationskonflikter på grund av att styrelser är mer benägna att ha en kultur som 

betonar meningsskiljaktigheter som positivt och att det därmed är större chans att det ökade 

deltagandet leder till kognitiva konflikter. Detta stöds dock inte av resultaten från testen av 

hypotes 2 eftersom de ökade kognitiva konflikterna när deltagandet ökar skulle ha påverkat 

finansiell prestation positivt. Därför går resultaten emot denna tanke och styrelser antas ha 

problem med sammanhållningen och att ta hänsyn till varandras kunskaper och åsikter och en 

förklaring till detta kan då vara att relationskonflikter uppstår. 

 

Relationskonflikter och svårigheter med sammanhållningen som kan uppstå vid högt 

deltagande kan också göra att även lågt deltagande i beslutsprocessen kan ge positiva utfall i 

ROA eftersom de få som ändå deltar kanske är sammanhållna och kan diskutera beslut på ett 

bra sätt och hålla bra diskussioner och att detta är svårare att göra när fler inkluderas i 

beslutsprocessen. Hambrick och Mason (1984) förklarar också att när fler ska delta i 

beslutsprocessen så kan beslutsfattandet ta längre tid och detta kan drabba företagets 

finansiella prestation negativt i vissa fall och därmed ge ett sämre ROA. Däremot hävdar 

Minichilli et al (2012) att styrelser ofta möter komplexa beslut och då kan det vara 

fördelaktigt med en långsammare men noggrannare utvärdering angående besluten och 

därmed gynnas företagets prestation. Att det tar lång tid att fatta beslut kan därmed vara både 

till fördel och till nackdel beroende på hur komplicerade besluten är och därför kan finansiell 

prestation både gynnas och missgynnas av ett långsamt beslutsfattande. Detta kan vara 
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ytterligare en anledning till att det inte går att utläsa något tillräckligt säkert samband mellan 

delaktighet och finansiell prestation eftersom effekten på finansiell prestation kan variera.  

Resultatet utifrån hypotes 2 visar att delaktigheten leder till fler förslag på lösningar men 

samtidigt behöver inte det automatiskt leda till att beslutskvaliteten blir bättre och därmed att 

finansiell prestation gynnas. Insikter till ”the black box” om delaktighet är att det är 

betydelsefullt på grund av att fler förslag genereras vilket skulle kunna påverka 

beslutskvaliteten positivt men delaktighetens betydelse är beroende av den kultur som finns i 

styrelsen och att alla förslag tas hänsyn till vid beslutsfattande.  

 

Att se hur styrelsens heterogenitet kan påverka delaktigheten av alla ledamöter i 

beslutsprocessen kan skapa förståelse för vad det är som gör att delaktighet inte får effekt på 

ROA. Det kan visa om sammanhållningsproblem i styrelsen är mer förekommande i 

heterogena styrelser eller visa om sammansättningen inte påverkar delaktigheten. Det kan 

också användas för att förstå resultaten från hypotes 1 och därmed varför vissa 

heterogenitetsegenskaper hade positiv effekt på ROA medan andra inte hade någon effekt. 

Heterogenitet anses kunna leda till svårigheter med sammanhållningen i styrelsen och olika 

heterogenitetsegenskaper kan påverka sammanhållningen i styrelsen på olika sätt enligt 

Milliken och Martins (1996) som beskriver hur skillnader i synliga respektive mindre synliga 

egenskaper påverkar kommunikationen mellan individer.  

 

5.3.3. Hypotes 3- Styrelsens heterogenitet och deltagande i beslutsprocessen 

 

För att testa hypotes 3: “Styrelsens heterogenitet har en negativ påverkan på deltagandet av 

alla ledamöter i beslutsprocessen” används linjära regressionsanalyser för att testa sambandet 

mellan heterogenitet och delaktighet. Detta för att se hur sammansättningen påverkar 

delaktigheten i styrelsen och därmed om heterogena styrelser kan ha större 

sammanhållningsproblem. Det kan ge insikter i ”the black box” angående delaktighet att 

studera om delaktighet kan förklara heterogena styrelsers samband med finansiell prestation. 

Detta kan vara betydelsefullt för att veta om heterogena styrelser har problem som behöver 

lösas för att fördelarna med heterogena styrelser ska komma fram och påverka 

beslutsprocessen och därmed i förlängningen ska kunna påverka finansiell prestation.  
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Sambandet testades genom att kontrollvariabler inkluderades i de linjära 

regressionsanalyserna. De kontrollvariabler som testades var år, bransch, ägarkoncentration 

och styrelsestorlek eftersom dessa förväntades kunna påverka delaktigheten i styrelsen. Det 

förväntades att delaktigheten i styrelsen kan se olika ut beroende på vilken bransch företaget 

verkar i och därmed vilka frågor styrelsen möter. Ägarkoncentration antogs påverka 

delaktigheten genom att styrelsen beroende på ägarnas storlek på aktieinnehav får olika makt 

och ansvar och därmed kan ledamöterna känna sig olika motiverade till att delta i 

beslutsprocessen beroende på hur mycket de kan påverka företagets verksamhet. Storleken på 

styrelsen förväntades kunna påverka sammanhållningen i styrelsen och därmed hur 

delaktigheten ser ut i styrelsen då det i större styrelser kan vara svårare att få alla ledamöter 

delaktiga. År inkluderades eftersom testen innehåller data från flera mätår.  

 

Sedan testades även hur sambandet såg ut utifrån varje mätår för sig och detta för att kunna se 

om det skett någon förändring över tid. I dessa fall inkluderades inte år som kontrollvariabel 

eftersom datan i testerna då inte härstammar från olika mätår utan varje test innehåller endast 

data från ett specifikt mätår.  

 
 

Heterogenitetsindex 

I tabell 13 kan det utläsas att modellen som helhet för heterogenitetsindexets samband med 

delaktighet är signifikant (modell 1). Vidare visar det sig att heterogenitetsindexet har ett 

signifikant samband med delaktighet (modell 1). Std. B är negativt vilket visar att sambandet 

mellan heterogenitet och delaktighet är negativt vilket är i linje med hypotes 3. De 

kontrollvariabler som inkluderades i den slutliga modellen för heterogenitetsindexets 

påverkan på delaktigheten (modell 1) var år och bransch. Styrelsestorlek och 

ägarkoncentration visade sig leda till sämre förklaringsgrad för modellen och därför 

exkluderades dessa i den slutliga modellen. De visade sig därmed inte påverka delaktigheten 

vilket går emot förväntningarna.   

 

Separata heterogenitetsegenskaper 

För att kunna besvara de underliggande hypoteser som är utformade utifrån varje 

heterogenitetsegenskap och dess påverkan på delaktighet testas sambanden mellan delaktighet 
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och varje heterogenitetsegenskap för sig. Det kan vara värdefullt att studera om de svårigheter 

som nämns i teori om sammanhållningen i en heterogen styrelse stämmer för alla 

heterogenitetsegenskaper. Enligt teori kan det skilja sig mellan styrelser med synlig 

heterogenitet och styrelser med mindre synlig heterogenitet och det kan besvaras om detta 

stämmer genom att titta på de separata sambanden istället för att använda 

heterogenitetsindexet som väger samman alla heterogenitetsegenskapernas påverkan på 

delaktighet. Detta kan ge insikter i om alla heterogena styrelser leder till 

sammanhållningsproblem eller vilka styrelser som i så fall möter dessa problem. Det kan 

också hjälpa till att förklara varför vissa av heterogenitetsegenskaperna visade sig ha en direkt 

effekt på ROA medan andra inte hade det. Det skulle kunna förklaras av att vissa styrelser har 

större delaktighetsproblem än andra.  

 

Hypoteserna som avses besvara med ytterligare tester utifrån de olika 

heterogenitetsegenskaperna för sig är: 

 

Hypotes 3.1:”Styrelsens heterogenitet avseende kön har en negativ påverkan på 

ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen” 

 

Hypotes 3.2: ”Styrelsens heterogenitet avseende ålder har en negativ påverkan på 

ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen” 

 

Hypotes 3.3: ”Styrelsens heterogenitet avseende kulturell bakgrund har en negativ påverkan 

på ledamöternas delaktighet i styrelsens beslutsprocess” 

 

Hypotes 3.4: ”Styrelsens heterogenitet avseende tenure har en negativ påverkan på 

ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen” 

 

Hypotes 3.5: ”Styrelsens heterogenitet avseende branschbakgrund har en negativ påverkan 

på ledamöternas delaktighet i beslutsprocessen” 

 

Det visade sig i tabell 13 att könsheterogenitet, åldersheterogenitet och heterogenitet i 

branscherfarenhet inte har något signifikanta samband med delaktigheten (Modell 2,3 & 6). 
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Detta betyder att det inte går att påvisa att det finns samband mellan dessa och delaktigheten i 

beslutsprocessen i styrelsen och därmed accepteras nollhypoteserna för dessa 

heterogenitetsegenskaper. Dock uppvisar heterogenitet avseende kultur (modell 4) och 

heterogenitet avseende tenure (modell 5) ett signifikant samband med delaktighet (Modell 5). 

Kulturell heterogenitet har ett negativt signifikant samband med delaktighet eftersom std. B är 

negativt. Nollhypotesen för kulturell heterogenitet förkastas därmed. Även std. B för 

heterogenitet i tenure är negativt vilket innebär att sambandet mellan heterogenitet i tenure 

och delaktighet är negativt och nollhypotesen förkastas därmed.  

 

I de slutliga modellerna för dessa separata heterogenitetsegenskaper inkluderades samma 

kontrollvariabler som för heterogenitetsindexet eftersom det visade sig att ägarkoncentration 

och styrelsestorlek även för dessa heterogenitetsvariabler ledde till lägre förklaringsgrad för 

modellerna.  

 

Index delaktighet 2.0 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B 

Std.Fe

l Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel 

Heterogenitetsind

ex -.202** 3.369     

 

              

Blau Kön     -.018 45.717 

 

              

Åldersheterogenie

t         .027 3.16             

Blau Kultur             -.174* 38.972         

Heterogenitet 

tenure                 -.243*** 2.435     

Blau Bransch                     .008 71.44 

År 1999 -.203* 

18.87

1 -.137 19.01 -.137 17.978 -.16 17.832 -.139 18.242 -.154 18.8 

År 2004 .032 

15.31

6 .028 15.296 .032 15.442 .018 15.198 .03 15.1 .033 15.757 

Tillverkning -.164 

19.25

2 -.189 18.408 -.189 18.387 -.163 18.409 -.168 19.024 -.166 19.18 

Tjänste .1 

22.82

5 .041 21.439 .045 21.352 .109 22.809 .05 22.282 .065 22.53 

Konstant 

567.311***

* 

20.85

4 

566.363***

* 24.395 

561.174***

* 32.928 

574.309***

* 20.272 

592.708***

* 

 22.55

6 

563.24***

* 35.155 

F-värde 2.836**   1.964*   1.975*   2.457**   3.462***   1.862   

Justerat R2 .077   .039   .039   .06   .1   .037   

VIF värde, högst 2.018   1.979   1.976   2.109   1.994   1.944   

  n=111   n=120   n=120   n=116   n=112   n=112   

 

         Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 

Tabell 13: Hypotes 3 
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Hypotes 3 utifrån mätår 

Sambanden testades också utifrån olika mätår och kontrollvariablerna som inkluderades i de 

slutliga modellerna skiljde sig mellan mätåren eftersom olika kontrollvariabler visade sig ge 

ökad förklaringsgrad för modellen och därmed kan påverkan från de olika kontrollvariablerna 

sett olika ut beroende på vilket mätår som studerades. Exempelvis visade det sig för år 1999 

att det för betydelsefullt att inkludera bransch och ägarkoncentration medan styrelsestorlek 

visade sig ge lägre förklaringsgrad för modellen och därför exkluderades. För år 2004 visade 

det sig istället vara betydelsefullt att inkludera styrelsestorlek utöver ägarkoncentration. För 

att konstruera den modell som gav bäst giltiga svar inkluderades endast de kontrollvariabler 

som utifrån varje mätår för sig visade sig leda till bättre förklaringsgrader och därför skiljer 

det sig mellan mätåren vilka kontrollvariabler som inkluderas.  

 

När sambanden studerades utifrån olika mätår uppvisar heterogenitetsindexet för år 2004 

(tabell 15, modell 1) ett signifikant samband med delaktighet i beslutsprocessen men inte för 

övriga mätår. Könsheterogenitet och åldersheterogenitet uppvisar inga signifikanta samband 

med delaktighet för något mätår och därmed ingen förändring över tiden ses.   

 

Kulturell heterogenitet uppvisar signifikanta samband år 2004 med delaktighet i 

beslutsprocessen (Tabell 15, modell 4) och detta samband är negativt vilket är i linje med det 

resultat som finns för hela urvalet. Att det inte uppvisades några signifikanta samband 

avseende kulturell heterogenitet för de övriga mätåren. Men eftersom sambandet för år 2004 

var i linje med hela urvalets resultat kan det antas att det inte skett någon större förändring 

över tid.   

 

För heterogenitet i tenure och heterogenitet i branscherfarenhet visade tabell 14 (modell 4 & 

5) endast signifikanta samband för år 1999. Detta kan tyda på att det fanns tydligare samband 

då och att sambandet kan ha försvagats över tiden. Företagen i urvalet som härrör från mätåret 

1999 är relativt få och det bör därför gå att se ett tydligt samband för att signifikansnivån ska 

bli tillräcklig för att utifrån så få företag kunna generalisera resultatet till hela populationen. 

Heterogenitet i tenure har ett negativt samband vilket betyder att sambandets riktning inte 

förändrats över tid eftersom sambandet när hela urvalet inkluderades var negativt. Styrelser 
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med heterogenitet avseende tenure har därmed alltid uppvisat sammanhållningsproblem vilket 

enligt Forbes och Milliken (1999) kan vara en förklaring till det negativa sambandet.  

 

Angående branscherfarenhet uppvisades ett positivt signifikant samband för år 1999 men det 

finns inget signifikant samband för de andra mätåren eller för hela urvalet. Detta tyder på att 

sambandet förändrats över tid och att det inte längre går att se något samband. Förklaring till 

det positiva sambandet år 1999 kan enligt Forbes och Milliken (1999) och Zona och Zattoni 

(2007) vara att de styrelser med en högre grad av olikartad branscherfarenhet hade ett 

styrelseklimat som innebar att ledamöternas olikartade kompetens togs tillvara på och 

respekterades samt att klimatet uppmuntrade till allas deltagande i beslutsprocessen. Att detta 

samband inte längre existerar kan bero på att det har blivit svårare att ta hänsyn till alla 

ledamöters olika kunskaper, erfarenheter och idéer och därmed att det inte går att se något 

samband som är varken positivt eller negativt med delaktigheten utan att vissa styrelser har 

problem som andra styrelser inte upplever. Kulturen i styrelsen kan enligt Forbes och 

Milliken (1999) och Zona och Zattoni (2007) vara avgörande för om problemen uppstår eller 

om styrelsen klarar att hålla ihop, samverka och ta vara på alla olika idéer och kunskaper. 

Eftersom styrelsen över tid enligt Jonnergård och Stafsudd (2011) blivit mer aktiva och 

involverade i företaget har denna ökade aktivitet enligt Anderson, Melanson och Maly (2007) 

lett till att styrelsen har fått mer komplexa uppgifter och det kan på grund av detta bli svårare 

att ta hänsyn till allas olika erfarenheter och idéer. Det kan krävas mycket omfattande 

diskussioner som det ibland inte finns tid för vilket kan göra att alla ledamöter inte känner att 

de kan delta i beslutsprocessen och därmed uppvisas ett lägre deltagande. Samtidigt kan 

komplexa beslut enligt Minichilli et al (2012) gynnas av större diskussioner vilket kan ge 

större motivation till deltagande. Beroende på beslutens komplexitet kan deltagandet påverkas 

både positivt och negativt vilket kan vara en förklaring till att inget samband kan ses för de 

senare mätåren och för hela urvalet angående branscherfarenhet. 

 

Testerna av hypotes 3 utifrån år 2009 visade sig inte ha några signifikanta samband därmed 

visas denna tabell i appendix. 
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1999 Index delaktighet 2.0 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B 

Std.Fe

l Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel 

Heterogenitetsind

ex -.263 

10.39

6     

 

              

Blau Kön     .188 

116.21

4 

 

              

Åldersheterogenie

t         -.207 9.498             

Blau Kultur             -.017 

115.72

7         

Heterogenitet 

tenure                 -.671*** 5.884     

Blau Bransch                     .53*** 

216.87

8 

Tillverkning .112 

70.64

7 

  

.022* 60.537 -.136 57.652 

  

-.271 61.889 

Tjänste .588 

85.74

8 

  

.301 64.395 .212 72.454 

  

.068 70.613 

Ägarkoncentration 

        

.015 99.343 

  

Konstant 

470.766***

* 71.14 

514.071***

* 21.294 

572.858***

* 62.399 

535.667***

* 52.593 

619.129***

* 32.9 

293.75**

* 93.274 

F-värde 1.699   1.028   1.201   .871   7.221***   4.358**   

Justerat R2 .084   .001   .02   .0   .383   .305   

VIF värde, högst 3.56   1   3.262   2.952   1.1   3.182   

  n=24   n=30   n=30   n=27   n=21   n=24   

           Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 

Tabell 14: Hypotes 3 för 1999 

 

2004 Index delaktighet 2.0 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B 

Std.Fe

l Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel 

Heterogenitetsind

ex -.283** 4.257     

 

              

Blau Kön     .070 67.194 

 

              

Åldersheterogenie

t         -.074 4.769             

Blau Kultur             -.276* 49.961         

Heterogenitet 

tenure                 -.092 3.029     

Blau Bransch                     -.016 

117.14

8 

Ägarkoncentratio

n     -.125 49.822 -.118 49.906 -.186 48.165 -.113 50.818     

Styrelsestorlek     -.211 4.421 -.195 4.358     -.203 4.692 -.228 4.258 

Konstant 

561.565***

* 8.189 

614.523***

* 42.510 

636.657***

* 52.149 

581.136***

* 13.561 

631.980***

* 45.940 

623.419***

* 50.225 

F-värde 4.511**   1.126   1.137   2.638*   1.160   1.519   

Justerat R2 .08   .008   .008   .061   .01   .019   

VIF värde, högst 1.000   1.057   1.030   1.014   1.043   1.225   

  n=54   n=51   n=51   n=51   n=50   n=55   

Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 

        Tabell 15: Hypotes 3 år 2004 
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Samlad analys hypotes 3 

  Förväntad         Hela urvalet 

Hypotes riktning Hela urvalet År 1999 År 2004 År 2009 Accepteras/förkastas 

Hypotes 3 Negativ Sig. Negativt Ej sig. Sig. Negativ Ej Sig. Accepteras  

Hypotes 3.1 Negativ Ej Sig. Ej sig. Ej sig. Ej sig. Förkastas 

Hypotes 3.2 Negativ Ej Sig. Ej sig. Ej sig. Ej Sig. Förkastas 

Hypotes 3.3 Negativ Sig. Negativt Ej sig. Sig. Negativ Ej Sig. Accepteras 

Hypotes 3.4 Negativ Sig. Negativt Sig. Negativt Ej sig. Ej sig. Accepteras  

Hypotes 3.5 Negativ Ej sig. Sig. Positivt Ej sig. Ej sig. Förkastas 

Tabell 17: Samlad analys för hypotes 3 

 

Det visar sig att ett negativt samband finns mellan heterogenitet och delaktigheten när 

heterogeniteten mäts genom ett index och därmed utifrån flera heterogenitetsegenskaper 

samtidigt. Detta betyder att de problem med sammanhållningen som enligt Tuggle, 

Schnatterly och Johnson (2010) samt Forbes och Milliken (1999) förväntas uppstå i 

heterogena styrelser verkar stämma och vara förklaringen till varför heterogena styrelser har 

mindre delaktighet av alla ledamöter i styrelsen. De kognitiva konflikter som i större 

utsträckning enligt Forbes och Milliken (1999) samt Zona och Zattoni (2007)  kan uppstå i 

heterogena styrelser på grund av att ledamöterna har olika kunskaper och erfarenheter 

kommer inte fram och det kan möjligen enligt Forbes och Milliken (1999) och Nielsen och 

Huse (2010) bero på att meningsskiljaktigheter istället leder till relationskonflikter som 

hämmar de kognitiva konflikterna.  

 

Om samband testas utifrån olika heterogenitetsegenskaper för sig visar det sig att endast 

kulturell heterogenitet och heterogenitet avseende tenure har påverkan på delaktigheten av 

alla styrelseledamöter i beslutsprocessen. Kulturell heterogenitet och heterogenitet i tenure 

räknas som en synlig heterogenitet. Detta betyder att synlig heterogenitet kan ge upphov till 

minskad delaktighet vilket stöds av Milliken och Martins (1996). Att både synliga 

heterogenitetsegenskaper såsom kön och ålder och mindre synliga heterogenitetsegenskaper 

såsom branscherfarenhet inte visar sig ha något samband med delaktighet kan gå emot tanken 

att synliga heterogenitetsegenskaper leder till minskad delaktighet eftersom detta inte gäller 

för alla synliga egenskaper. Synliga egenskaper behöver därmed inte alltid leda till större 

delaktighetsproblem än mindre synliga som Milliken och Martins (1996) beskrev. Resultatet 

tyder därmed inte på att subgrupper lättare skapas utifrån alla synliga egenskaper vilket 
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Tuggle, Schnatterly och Johnson (2010) hävdar utan det är endast vissa synliga egenskaper 

som kan leda till att det är svårare att få sammanhållningen att fungera i styrelsen.  

 

Att kulturell heterogenitet uppvisar ett negativt samband med delaktighet kan enligt Umans 

(2012) bero på att heterogena styrelser avseende kulturell bakgrund har 

sammanhållningsproblem. Detta kan bero på att ledamöterna har olika värderingar eller har 

svårare att kommunicera på grund av att de talar olika språk. Forbes och Milliken (1999) 

beskriver att detta kan leda till att det är svårare för ledamöterna att vara medvetna om och 

värdesätta varandras kunskaper vilket i förlängningen kan leda till en minskad motivation att 

delta i beslutsprocessen. Detta kan förklara svårigheterna med deltagandet.  

 

Att heterogenitet i kön och ålder inte visade sig påverka delaktigheten kan betyda att det inte 

förekommer problem med kommunikationen och sammanhållningen mellan ledamöter av 

olika kön eller mellan ledamöter i olika åldrar. Dessa synliga egenskaper leder alltså inte till 

sammanhållningsproblem som leder till minskat deltagande vilket förespråkas av Milliken 

och Martins (1996). Detta kan bero på att människor i större utsträckning under arbetslivet har 

fått lära sig att kommunicera och samverka med individer med olika kön och i olika åldrar 

vilket gör att det inte blir mindre problem med att respektera varandra och förstå varandra. 

Det blir mindre relationskonflikter vilket leder till ett större deltagande av ledamöterna i 

styrelsen. 

 

Att branscherfarenhet inte visar sig leda till sämre delaktighet av ledamöterna i 

beslutsprocessen är i enlighet med Milliken och Martins (1996) beskrivning om att det inte är 

lika vanligt att problem med sammanhållning uppstår när det rör sig om att ledamöter har 

olika kunskaper och erfarenheter utan att det är större risk att det uppstår när ledamöterna 

skiljer sig från varandra utifrån synliga egenskaper. Att olika idéer och tankar kommer fram i 

beslutsprocessen påverkar alltså inte delaktigheten. Resultaten tyder på att heterogenitet i 

branscherfarenhet år 1999 ledde till bättre deltagande i beslutsprocessen men att denna effekt 

med tiden inte uppvisas och en förklaring kan vara att styrelsen i stor utsträckning beaktade 

ledamöternas kunskaper i större utsträckning än vad en homogen styrelse beaktade sina 

ledamöters kunskaper men med tiden är det ingen skillnad på deltagandet mellan heterogena 

styrelser avseende branscherfarenhet och homogena styrelser.   
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Att heterogenitet i tenure uppvisar ett negativt samband med delaktigheten kan visa på att det 

finns sammanhållningssvårigheter mellan ledamöter som suttit olika länge i styrelsen. Detta 

kan utifrån Umans (2012) resonemang betyda att det finns problem med att ledamöter som 

suttit tillsammans längre i styrelsen inte låter nyare medlemmar i styrelsen få vara med och 

besluta om styrelsens frågor. De ledamöter som suttit längre tillsammans i styrelsen kan ha 

fastnat i gamla hjulspår och vill fortsätta arbeta på det sett de tidigare gjort även om de nyare 

ledamöterna kommer med andra förslag som kan vara gynnsamma för styrelsens arbete. Detta 

kan leda till att de nyare medlemmarna inte känner att de kan delta i beslutsprocessen 

eftersom deras åsikter inte beaktas vid diskussion. De nyare medlemmarnas åsikter och 

kunskaper utnyttjas därmed inte av styrelsen vilket kan skapa irritation mellan de medlemmar 

som suttit länge tillsammans i styrelsen och de nyare medlemmarna. Vidare kan 

konsekvenserna av detta innebära att konflikterna i styrelsen är på ett personligt plan istället 

för ett uppgiftsorienterat plan. Vilket enligt Nielsen och Huse (2010) är skadligt för 

sammanhållningen i gruppen.  

 

Sammanhållningsproblem som enligt Forbes och Milliken (1999) generellt finns i styrelser 

kan utifrån resultatet anses vara ännu större i styrelser som är heterogena eftersom de i de 

flesta fall har lägre deltagande vilket är förenligt med resonemang som förs av Tuggle, 

Schnatterly och Johnson. I heterogena styrelser är det svårare att upprätthålla de 

socialpsykologiska processerna vilket enligt Forbes och Milliken (1999) innebär att främja ett 

högt engagemang från ledamöterna, att ledamöterna respekterar och värdesätter varandras 

expertis samt att styrelsen ser meningsskiljaktigheter som något positivt. På grund av detta 

kan det möjligen uppstå större problem med sammanhållningen i heterogena styrelser.  

 

I upper echelons perspektivet beskrivs det enligt Hambrick (2007) att endast 

bakgrundsegenskaperna till de ledamöter som påverkar beslutet har betydelse för beslutet och 

därmed kan den lägre delaktigheten leda till att heterogeniteten inte får påverkan på beslut. 

Detta kan vara en förklaring till varför endast få signifikanta samband framkom i testandet av 

hypotes 1. Fördelarna med en heterogen styrelse kommer inte fram och påverkar ROA på 

grund av att delaktigheten är lägre i vissa styrelser. Att heterogenitetsindexet, kulturell 

bakgrund och tenure visade sig leda till delaktighetsproblem kan därmed ha påverkat dessa 

variablers samband med finansiell prestation. Angående kön, ålder och branscherfarenhet som 

inte visade sig ha några problem med delaktigheten kan slutsatsen inte dras att en bättre effekt 
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på ROA skulle genereras om deltagandet skulle öka. Att branscherfarenhet och ålder saknade 

signifikanta samband med ROA i test av hypotes 1 angående hela urvalet kan då inte förklaras 

av att delaktigheten var låg i styrelsen. Heterogenitetsegenskapen kön hade ett signifikant 

samband med ROA i test av hypotes 1 och att denna variabel inte visade sig ha problem med 

delaktighet kan tyda på att delaktigheten är god i styrelser som är heterogena avseende kön. 

 

Resultaten från tester av hypotes 3 visar att delaktigheten kan ha betydelse för 

heterogenitetens samband med ROA vilket kan ge viktiga insikter till ”the black box” 

angående delaktighet. Resultaten visar att delaktigheten är sämre i styrelser som är heterogena 

avseende de synliga egenskaperna kulturell bakgrund och tenure. Men de synliga 

heterogenitetsegenskaperna kön och ålder uppvisar inga delaktighetsproblem vilket går emot 

teorin. (Kanter 1977; Bernardi, Bean & Weippert 2005; Umans 2012; Kaczmarek, Kimino & 

Pye 2012).  Att heterogenitetsegenskapen branscherfarenhet inte visade sig leda till problem 

med delaktigheten stödjer teorin (Milliken & Martins 1996). Resultaten från test av hypotes 3 

visar sig alltså skilja sig mellan olika heterogenitetsegenskaper. De heterogena styrelser som 

har problem med delaktigheten anses ha en lägre sammanhållning än de styrelser som inte har 

problem med deltagandet. Styrelser som är heterogena avseende kulturell bakgrund, tenure 

eller flera olika heterogenitetsegenskaper som visade sig uppleva sammanhållningsproblem 

kan alltså tänkas få en gynnsam effekt på finansiell prestation om delaktigheten ökar eftersom 

det vid test av hypotes 2 visade sig att en ökad delaktighet ledde till att fler förslag 

genererades som skulle kunna förbättra beslutskvaliteten och därmed finansiell prestation. 

Detta stöds utifrån Forbes och Milliken (1999), Hillman och Dalziel (2003), Miller och Triana 

(2009) och Huse (2005) då dessa menar att det är mer sannolikt att ledamöter i en heterogen 

styrelse presenterar mer olikartade lösningar som kan bidra till en bättre beslutsprocess vilket 

då kan göra att förslagen som genereras kan vara gynnsamma för finansiell prestation. 

Dessutom görs ett antagande utifrån Rost och Osterlohs (2010) resonemang att heterogena 

styrelser är bättre på att utvärdera de förslag som kommer fram vilket därmed får en gynnsam 

effekt på styrelsens beslut eftersom det blir väl underbyggt. Dock visade det sig också vid 

hypotes 2 att delaktighet inte automatiskt ledde till ökad finansiell prestation utan det kan 

tänkas att det krävs att det finns en kultur i styrelsen som gör att alla förslag som genereras 

beaktas vid beslutsfattandet för att beslutskvaliteten ska förbättras och därmed att finansiell 

prestation ska gynnas. Annars spelar delaktigheten och de olikartade förslagen på lösningar 

inte någon roll.  
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5.3.4. Hypotes 4- Delad uppfattning och delaktighet 

 

För att testa hypotes 4: “En heterogen styrelse med delad uppfattning har större delaktighet 

av alla medlemmar i styrelsen” användes modererande regressionsanalyser för att testa hur 

delad uppfattning påverkar sambandet mellan heterogenitet och delaktighet. Modererande 

regressionsanalyser användes för att kunna studera hur en annan variabel påverkar sambandet 

mellan den oberoende och den beroende variabeln. Den användes för denna hypotes för att 

kunna testa hur delad uppfattning kan påverka sambandet mellan heterogenitet och 

delaktighet i beslutsprocessen. Först testades hur heterogenitetsindexets samband med 

delaktighet påverkas av styrelsens delade uppfattning. Detta för att studera hur 

heterogeniteten där flera heterogenitetsegenskaper ingår påverkas av en delad uppfattning och 

därmed hur sammanhållningen i en heterogen styrelse påverkas av delad uppfattning. Sedan 

testades hur sambandet ser ut utifrån de olika heterogenitetsegenskaperna separat för att se om 

delad uppfattning har olikartad påverkan på sambandet mellan heterogenitetsegenskaperna 

och delaktighet. Tester om delad uppfattning kan leda till bättre delaktighet i heterogena 

styrelser kan ge bidrag till ”the black box” angående delaktighet och om delad uppfattning 

kan öka deltagandet i heterogena styrelser och därmed leda till en bättre beslutsprocess och 

gynna finansiell prestation. Studier om delad uppfattning kan ge bidrag till resultaten i 

hypotes 3 genom att visa om delad uppfattning kan öka delaktigheten i styrelser som visade 

sig ha delaktighetsproblem vilka var styrelser som är heterogena utifrån flera olika 

heterogenitetsegenskaper, styrelser som är kulturellt heterogena och styrelser som är 

heterogena avseende tenure. Att hitta faktorer som leder till ett ökat deltagande av alla 

styrelsemedlemmar i beslutsprocessen är en del av syftet med denna studie och det är även det 

som avses besvaras med hjälp av tester av hypotes 4.  

 

För att kunna studera hur delad uppfattning påverkar sambandet mellan heterogenitet och 

delaktighet användes som sagt modererande regressionsanalyser och därmed konstruerades 

modeller där den oberoende variabeln (heterogenitet), den påverkande variabeln (delad 

uppfattning) inkluderades tillsammans med en variabel där den oberoende variabeln 

multiplicerats med den påverkande variabeln. Den oberoende och den påverkande variabeln 

centrerades först utifrån medelvärdet för urvalet för de specifika variablerna. Detta betyder att 

varje företags värde på en variabel ställs i relation till medelvärdet för urvalet för denna 

variabel. Efter att heterogenitetsvariablerna och delad uppfattning centrerats multiplicerades 
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dessa ihop för att skapa den variabel där det sedan i regressionsanalysen kan ses hur den 

påverkande variabeln (delad uppfattning) påverkar sambandet mellan den oberoende 

(heterogenitet) och den beroende variabeln (delaktighet). För att kunna dra slutsats att den 

påverkande variabeln har påverkan på sambandet mellan den oberoende och beroende 

variabeln behöver det i testerna först och främst visa sig att den oberoende variabeln 

(heterogenitet) har ett signifikant samband med den beroende variabeln (delaktighet). Annars 

finns det inget samband som den påverkande variabeln kan påverka. Om det finns ett 

signifikant samband mellan den oberoende variabeln (heterogenitet) och den beroende 

variabeln (delaktighet) studeras den variabel där den oberoende variabeln och den påverkande 

variabeln multiplicerats ihop för att se påverkan från den påverkande variabeln (delad 

uppfattning). Denna variabel måste då också ha ett signifikant samband med den beroende 

variabeln (delaktighet) för att slutsatsen ska dras att den påverkande variabeln (delad 

uppfattning) påverkar sambandet mellan den oberoende variabeln (heterogenitet) och den 

beroende variabeln (delaktighet).  

 

I modellerna har även kontrollvariabler inkluderats och de som inkluderats är år, bransch, 

styrelsestorlek och ägarkoncentration. Dessa inkluderades med samma motivering som vid 

hypotes 3. Det förväntades att dessa variabler påverkar delaktigheten av alla ledamöter i 

styrelsens beslutsprocess.  

 

Heterogenitetsindex 

I tabell 18 och i modell 1 går det att utläsa att den delade uppfattningens påverkan på 

sambandet mellan heterogenitet och delaktighet inte är signifikant eftersom den 

multiplicerade variabeln inte är signifikant och slutsatsen får då dras att det inte finns någon 

påverkan från delad uppfattning utan nollhypotesen accepteras. Kontrollvariablerna som 

inkluderades i den slutliga modellen var år, bransch och ägarkoncentration eftersom dessa 

visade sig öka förklaringsgraden i modellen. Styrelsestorlek visade sig minska 

förklaringsgraden och den togs därför inte med i modellen.  
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Separata heterogenitetsegenskaper 

Sedan testades om påverkan från delad uppfattning skiljer sig mellan 

heterogenitetsegenskaper för att se om det finns heterogenitet i några egenskaper som i större 

utsträckning kan gynnas av att styrelsen har en delad uppfattning genom att delaktigheten 

förbättras. Eftersom tester med delad uppfattning och heterogenitetsindexet inte visade sig ha 

någon signifikant påverkan kan det vara intressant att studera om detta gäller för alla 

heterogenitetsegenskaper eller om det finns några som kan uppvisa påverkan från delad 

uppfattning och att detta sedan vägts bort i indexet eftersom det inkluderar alla 

heterogenitetsegenskapers påverkan. Då heterogenitetsegenskapernas samband med 

delaktighet skilde sig åt genom att några hade ett negativt samband och vissa inget samband 

alls kan det tänkas att påverkan från delad uppfattning har olika påverkan beroende på 

heterogenitetsegenskap. De hypoteser som ämnas besvara med dessa tester är: 

 

Hypotes 4.1: ”Delad uppfattning har ett positivt samband med delaktigheten i heterogena 

styrelser avseende kön” 

 

Hypotes 4.2: ”Delad uppfattning har ett positivt samband med delaktigheten i heterogena 

styrelser avseende ålder” 

 

Hypotes 4.3: ”Delad uppfattning har ett positivt samband med delaktigheten i heterogena 

styrelser avseende kulturell bakgrund” 

 

Hypotes 4.4: ”Delad uppfattning har ett positivt samband med delaktigheten i heterogena 

styrelser avseende tenure” 

 

Hypotes 4.5: ”Delad uppfattning har ett positivt samband med delaktigheten i heterogena 

styrelser avseende branscherfarenhet” 

 

Det visade sig att delad uppfattning inte har någon signifikant påverkan på sambandet mellan 

heterogenitet och delaktighet i beslutsprocessen (tabell 18). Detta på grund av att det inte 

fanns någon modell som där både heterogenitetsvariabeln och den mellanliggande variabeln 

hade signifikanta samband. Därmed får nollhypoteserna accepteras för alla 



      

 

 

 125 
 

heterogenitetsvariabler. Kontrollvariablerna som inkluderades i de slutliga modellerna skiljde 

sig något mellan de separata heterogenitetsegenskaperna. År och bransch inkluderades i alla 

slutliga modeller då förklaringsgraden ökade vid inkluderande av dessa och styrelsestorlek 

exkluderades i alla slutliga modeller eftersom det ledde till minskade förklaringsgrader 

angående alla heterogenitetsegenskaper. Ägarkoncentration inkluderades vid 

heterogenitetsvariablerna heterogenitetsindex, kulturell bakgrund, tenure och 

branschbakgrund eftersom det vid dessa visade sig leda till högre förklaringsgrader. Vid 

heterogenitetsvariablerna kön och ålder ledde inkluderande av ägarkoncentration till lägre 

förklaringsgrader och därför exkluderades det i dessas slutliga modeller.   

 

Att det inte visade sig ha någon signifikant påverkan av delad uppfattning på delaktigheten i 

beslutsprocessen i heterogena styrelser kan bero på att det inte är tillräckligt med en delad 

uppfattning för att kulturen ska förespråka olikheter i synsätt mellan ledamöter och därmed att 

sammanhållningen ska öka i styrelsen. I tester av hypotes 3 visade det sig att vissa 

heterogenitetsegenskaper inte ledde till problem med delaktigheten vilket därmed kan vara 

förklaringen till att delad uppfattning inte fick någon signifikant påverkan på sambandet 

mellan heterogenitet och delaktigheten eftersom det inte finns något problem med 

sammanhållningen som kan förbättras med en delad uppfattning.   
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Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 

Tabell 18: Hypotes 4 

Index delaktighet 2.0 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel 

Cheterogenitet.Cdeladuppfattning .098 2.472                     

Cdeladuppfattning.Ckön     .102 27.398                 

Cdeladuppfattning.Cålder         .02 2.339             

Cdeladuppfattning.Ckultur             .123 27.085         

Cdeladuppfattning.Ctenure                 .005 1.787     

Cdeladuppfattning.Cbransch                     -.174* 50.517 

Cdelad uppfattning .381**** 5.066 .312**** 4.431 .303**** 4.410 .358**** 4.631 .348**** 4.711 .411**** 4.859 

CHeterogenitetsindex -.161* 3.453                     

Cblaukön     -.026 43.834                 

Cåldersheterogeniet         .071 3.078             

Cblaukultur             -.215** 38.844         

Cheterogenittenure                 -.224** 2.514     

Cblaubransch                      .088 73.054 

År 1999 -.241** 19.201 -.138 18.266 -.139 17.283 -.199** 18.546 -.172 18.534 -.152 19.392 

År 2004 .05 15.046 .044 14.889 .037 14.917 .053 14.483 .048 14.881 .039 15.377 

Tillverkning -.229* 19.53 -.264** 17.935 -.258** 18.112 -.173 18.928 -.231* 19.722 -.244* 19.108 

Tjänste .074 23.103 .048 20.782 .031 20.636 .18 23.614 .031 22.758 .063 22.35 

Ägarkoncentration -.45 37.948 

    

-.084 38.137 -.022 37.732 -.068 38.052 

Konstant 575.988**** 21.182 574.708**** 19.773 574.686**** 19.849 566.302**** 20.649 575.241**** 21.398 574.864**** 20.75 

F-värde 3.614****   3.262***   3.152***   4.004****   3.973****   3.510****   

Justerat R2 .17   .117   .112   .191   .189   .163   

VIF värde, högst 2.040   2.046   2.074   2.163   2.129   1.992   

  n=103   n=120   n=120   n=103   n=103   n=104   
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Hypotes 4 utifrån mätår 

Sedan testades om påverkan av delad uppfattning på delaktigheten i heterogena styrelser har 

förändrats över åren. Detta testades genom att testa påverkan av delad uppfattning utifrån de 

olika mätåren var för sig. Det kan ge större förståelse för sambanden. De kontrollvariabler 

som inkluderades i modellerna skiljer sig något åt beroende på år och heterogenitetsegenskap. 

Anledningen till att det skiljer sig åt beror på en önskan att hitta den modell som ger högst 

förklaringsgrad.  

 

För mätåret 1999 inkluderades bransch i alla slutliga modeller eftersom förklaringsgraden 

ökade när kontrollvariabeln bransch inkluderades. Ägarkoncentration inkluderades i 

modellerna för heterogenitetsegenskaperna tenure och branschbakgrund eftersom detta ledde 

till en högre förklaringsgrad. Styrelsestorlek exkluderades dock för alla modeller då 

inkluderande av denna kontrollvariabel gav en lägre förklaringsgrad.  

 

För mätåret 2004 inkluderades bransch som kontrollvariabel för modellerna rörande 

heterogenitetsindex, kön, åldersheterogenitet, kulturell bakgrund och tenure eftersom det gav 

en högre förklaringsgrad. Kontrollvariabeln bransch inkluderades inte i modellen för 

branschbakgrund på grund av att detta gav en längre förklaringsgrad. Styrelsestorlek 

inkluderades i modellen för kön eftersom det gav en högre förklaringsgrad men exkluderades 

i övriga modeller på grund av att styrelsestorlek gav en lägre förklaringsgrad i övriga 

modeller. Ägarkoncentration inkluderades i modellerna för kulturell brakgrund, tenure samt 

branschbakgrund eftersom det gav en högre förklaringsgrad men inkluderas inte i modellerna 

för heterogenitetsindex, kön och ålder på grund av att inkluderande av ägarkoncentration som 

kontrollvariabel i de fallen gav en längre förklaringsgrad.  

 

För mätåret 2009 inkluderades bransch som kontrollvariabel för alla slutliga modeller 

eftersom det gav en högre förklaringsgrad. Ägarkoncentration inkluderades i modellerna för 

heterogenitetsindex, kön, kulturell bakgrund, tenure och branschbakgrund eftersom det gav en 

högre förklaringsgrad. Ägarkoncentration exkluderades i modellen för ålder eftersom att 

inkludera ägarkoncentration i modellen för ålder gav en lägre förklaringsgrad. Styrelsestorlek 

exkluderades för alla slutliga modeller för mätåret 2009 på grund av att en inkludering av 

kontrollvariabeln styrelsestorlek gav en lägre förklaringsgrad.  
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Det visade sig att delad uppfattning endast har en signifikant påverkan på delaktigheten i 

styrelser med heterogenitet avseende tenure för åren 1999 och 2009 vilket kan ses i tabell 19 

och tabell 20. I dessa tabeller kan det även ses att delad uppfattning inte påverkade sambandet 

mellan de övriga heterogenitetsegenskaperna och delaktigheten. För år 2004 fanns ingen 

signifikant påverkan av delad uppfattning på sambandet mellan någon heterogenitetsegenskap 

och delaktighet och dessa resultat i appendix. Utifrån tabell 19 och 20 kan det utläsas att 

sambandet är positivt år 1999 och negativt år 2009 angående delad uppfattning i heterogena 

styrelser avseende tenure och delaktighet.  Det betyder att sambandet har förändrats över 

tiden. Detta kan vara en anledning till varför påverkan av delad uppfattning på delaktigheten i 

heterogena styrelser avseende tenure inte blir signifikant i tidigare tester där hela urvalet 

inkluderades. När hela urvalet inkluderas vägs resultaten från de olika åren ihop och eftersom 

det både visar sig vara positivt år 1999, inte innehar något signifikant samband år 2004 och 

negativt samband år 2009 så kan det göra att det inte går att se något signifikant samband för 

hela urvalet. Det kan därför vara intressant att veta att heterogena styrelser avseende tenure får 

effekt på delaktigheten av delad uppfattning. Att påverkan först var positiv och sedan med 

åren blev negativ kan bero på att delad uppfattning var mer fördelaktig när styrelsen inte var 

lika aktiv och hade lika komplexa roller. Då kan det ha varit gynnsamt för styrelsens 

delaktighet att ha gemensamma tankar om styrelsens ansvar och uppgifter. Att påverkan 

sedan blev negativ kan då tyda på att delad uppfattning inte är gynnsamt för styrelsens 

delaktighet när uppgifterna enligt Jonnergård och Stafsudd (2011) blivit mer komplexa på 

grund av styrelsens mer aktiva roll. Då kan en delad uppfattning leda till mindre diskussioner 

om styrelsens uppgifter och ansvar och att fler inte deltar i beslutsprocessen. Det kan vara så 

att delad uppfattning i styrelsen med åren ha visat sig göra styrelserna allt för sammanhållna 

och att grupptänk förekommer vilket enligt Forbes och Milliken (1999) kan försämra kulturen 

angående att alla ska få ha olika åsikter och att det är värdefullt att ledamöterna besitter och 

framhäver sina olika kunskaper och idéer. Grupptänket kan göra att det inte i samma 

utsträckning främjas att alla ska uttala sina åsikter och därmed minskas delaktigheten i 

beslutsprocessen. Det betonas istället att alla ska tycka likadant om styrelsens uppgifter och 

ansvar vilket gör att alla inte känner att de kan påverka beslutsprocessen i styrelsen.  
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1999 Index delaktighet 2.0 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B 

Std.

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel 

cheterogenitetår.cdeladupp
fattningår .401* 

7.42
8                     

cdeladuppfattningår.cblau

könår     .011 

94.07

5                 

cdeladuppfattningår.cålder
år         -.184 

6.40
6             

cdeladuppfattningår.cblau

kulturår             .241 

68.13

8     
 

  

cdeladuppfattningår.ctenur
eår                 .682** 

5.30
3     

cdeladuppfattningår.cblau

branschår                     .436 

281.0

67 

cdeladuppfattningår .179 
11.5
69 .178 

10.24
7 .202 

11.0
06 .173 

12.86
6 .639** 

12.2
44 -.080 

18.35
0 

cheterogenitetår -.23 

9.89

3                     

cblaukönår     .191 

122.2

93                 

cålderår         -.219 
10.0
53             

cblaukulturår             -.043 

113.3

72         

ctenureår                 -.334* 

5.96

9     

cblaubranschår                     .859** 
382.3
35 

Tillverkning .312 

81.6

93     -.165 

68.1

74 -.16 

62.23

3 -.511 

54.3

95 -.161 

75.72

1 

Tjänste .71* 

93.0

06     .143 

71.0

57 .18 

74.50

6 -.117 

65.2

91 -.021 

87.04

4 

Ägarkoncentration                 -.416* 
114.
01 .08 

134.5
2 

Konstant 

441.049

**** 

76.0

08 

527.039

**** 

16.33

6 

539.66*

*** 

61.5

06 

534.099

**** 

57.08

3 

660.996

**** 

58.8

56 

519.130

**** 

85.66

5 

F-värde 2.054   .62   .964   1.163   
5.507**
*   2.43*   

Justerat R2 .186   .0   .0   .03   .575   .3   

VIF värde, högst 4.719   1.077   4.028   3.268   2.915   3.735   

  n=24   n=30   n=30   n=27   n=21   n=21   

Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p 

< .05; * p < .1 

           Tabell 19: Hypotes 4 år 1999 
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2009 Index delaktighet 2.0 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B 
Std.
Fel Std.B 

Std. 
Fel Std.B 

Std. 
Fel Std.B 

Std. 
Fel Std.B 

Std. 
Fel Std.B 

Std. 
Fel 

cheterogenitetår.cdeladup

pfattningår -.012 4.79                     

cdeladuppfattningår.cblau
könår     .045 

73.2
86                 

cdeladuppfattningår.cålde

rår         .055 

4.48

2             

cdeladuppfattningår.cblau
kulturår             .123 

59.5
73         

cdeladuppfattningår.ctenu

reår                 -.388** 

5.04

8     

cdeladuppfattningår.cblau
branschår                     -.001 

86.06
4 

cdeladuppfattningår .34* 9.81 .392** 

10.1

58 .405** 9.02 .372** 

9.72

2 .356** 

9.11

2 .315 

10.63

5 

cheterogenitetsindexår -.134 
5.44
3                     

cblaukönår     -.142 

76.8

02                 

cålderår         .28 5.06             

cblaukulturår             -.101 

64.8

06         

ctenureår                 -.372* 
6.07
5     

cblaubranschår                     -.13 
119.6
26 

Tillverkning -.048* 

37.8

62 -.544* 

39.2

42 -.164 

40.3

88 -.402 

39.8

39 -.339 

35.7

84 -.419 

38.99

7 

Tjänste .086 
41.6
89 .029 

42.3
7 .297 

42.0
82 .203 

46.3
98 .226 39.8 .105 

42.06
9 

Ägarkoncentration .21 

67.5

29 .236 

64.8

2     .201 

70.7

47 .276* 

61.6

4 .196 

68.46

4 

Konstant 

583.122*

*** 

34.5

3 

588.841

**** 

35.2

84 

557.268

**** 

37.1

43 

573.291

**** 

35.4

18 

559.538

**** 

33.2

56 

576.925

**** 

34.89

9 

F-värde 2.371*   2.44*   3.201**   2.454*   3.498**   2.346*   

Justerat R2 .21   .218   .256   .22   .326   .207   

VIF värde, högst 2.83   3.072   3.572   3.424   2.916   2.991   

  n=32   n=32   n=33   n=32   n=32   n=32   

Note: **** p < .001; *** p < .01; ** 

p < .05; * p < .1 
            

Tabell 20: Hypotes 4 år 2009 

 

Utifrån resultatet av de ovanstående testerna rörande hypotes 4 kan slutsatsen dras att inga 

heterogena styrelser kan få påverkan på delaktigheten på grund av graden av delad 

uppfattning. Det kan dock ses i tabell 19 och 20 att heterogena styrelser avseende tenure har 

påverkats av delad uppfattning på delaktigheten i beslutsprocessen och att denna förändrats 

över tid. Detta kan vara en förklaring till varför testet av heterogena styrelser avseende tenure 

för hela urvalet inte visade någon signifikant påverkan. Inga andra tillräckligt säkra samband 

med de andra heterogenitetsegenskaperna gick att utläsa. Detta kan ha påverkat varför inte 

heller test av delad uppfattnings påverkan på delaktigheten där heterogenitetsindex användes 

som mått på heterogenitet gav någon signifikant påverkan.  
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Samband mellan delad uppfattning och delaktighet i beslutsprocessen  

Det framstod vara intressant att testa om delad uppfattning har något samband med 

delaktigheten i beslutsprocessen oavsett styrelsens sammansättning. Detta för att ge 

ytterligare insikter i styrelsens ”black box” angående delaktighet genom att studera delad 

uppfattnings samband med delaktighet oavsett styrelsens sammansättning. Detta kan också ge 

stöd till slutsatser om varför delad uppfattning inte visar sig ha positiv påverkan på heterogena 

styrelsers delaktighet. Det kan vara så att delad uppfattning inte generellt har ett positivt 

samband med delaktighet och därmed så kan det förklara varför delad uppfattning inte hjälpte 

heterogena styrelser att hantera sammanhållningsproblemen. Det kan vara så att delad 

uppfattning istället leder till för hög sammanhållning i styrelsen och att grupptryck skapas 

vilket då kan minska delaktigheten i beslutsprocessen. Om det visar sig ha en positiv 

påverkan på delaktighet kan det betyda att det generellt leder till bättre delaktighet men att det 

inte är tillräckligt eller gynnsamt för att heterogena styrelser ska skapa en bättre kultur i 

styrelsen och att deltagandet därmed ökar.  

 

I dessa tester inkluderades samma kontrollvariabler som tidigare tester där delaktighet varit 

den beroende variabeln. Därmed inkluderades år, bransch, ägarkoncentration och 

styrelsestorlek utifrån att dessa förväntades påverka delaktigheten i styrelsens beslutsprocess.  

 

Det visar sig i tabell 21 att modellen är signifikant och i modellen kan det utläsas att 

sambandet mellan delad uppfattning och delaktighet är signifikant. Std. B är positivt vilket 

innebär att sambandet har en positiv riktning. Det är värdefullt för fortsatt tolkning av 

resultatet från hur delad uppfattning påverkar delaktigheten i heterogena styrelser att veta att 

delad uppfattning har en positiv effekt på delaktighet när styrelsesammansättning inte räknas 

in. De kontrollvariabler som visade sig leda till ökade förklaringsgrader var år och bransch 

och därför inkluderades dessa i den slutliga modellen. Styrelsestorlek och ägarkoncentration 

visade sig leda till minskade förklaringsgrader och därför exkluderades dessa för att få högre 

giltighet i resultaten.  
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Index delaktighet 2.0     

  Modell 1 

Variabler Std.B Std. Fel 

Index delad uppfattning .291**** 4.325 

År 1999 -.16 16.668 

År 2004 .022 14.589 

Tillverkning -.265** 17.835 

Tjänste .026 20.411 

Konstant 577.196**** 19.498 

F-värde 4.325****   

Justerat R2 .123   

VIF värde, högst 2.035   

  n=120   

Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < 

.1 

Tabell 21: Delad uppfattning & index delaktighet 

 

Samlad analys för hypotes 4 

 
  Förväntad         Hela urvalet 

Hypotes riktning Hela urvalet År 1999 År 2004 År 2009 Accepteras/förkastas 

Hypotes 4 Positiv Ej sig.  Ej sig. Ej sig. Ej sig.  Förkastas 

Hypotes 4.1 Positiv Ej sig. Ej sig. Ej sig. Ej sig. Förkastas 

Hypotes 4.2 Positiv Ej sig. Ej sig. Ej sig. Ej sig. Förkastas 

Hypotes 4.3 Positiv Ej sig. Ej sig. Ej sig. Ej sig. Förkastas 

Hypotes 4.4 Positiv Ej sig. Sig. positivt Ej sig. Sig. negativt  Förkastas 

Hypotes 4.5 Positiv Ej sig. Ej sig. Ej sig. Ej sig. Förkastas 

Tabell 22: Samlad analys för hypotes 4 

Det visade sig genom de statistiska testerna att delad uppfattning inte påverkade sambandet 

mellan delaktighet och heterogena styrelser angående någon av heterogenitetsegenskaperna 

när hela urvalet studerades och därmed accepterades alla nollhypoteser. Att delad uppfattning 

kan ha negativ påverkan visas vid test utifrån olika mätår eftersom det visade sig att påverkan 

av delad uppfattning på delaktighet i styrelser som är heterogena avseende tenure hade 

förändrats över tid och blivit negativ det senaste mätåret (2009). Att påverkan endast visade 

sig vara signifikant på heterogenitetsegenskaperna tenure kan tyda på att samband går att se 

för vissa synliga heterogenitetsegenskaper då heterogenitet i tenure men inte heterogenitet i  

kön, ålder och kulturellbakgrund visade sig ha signifikanta samband.  
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Att ha delad uppfattning behöver inte utifrån våra resultat leda till fördelar för styrelser. Det är 

sammansättningen som påverkar eftersom det vid tester utan hänsyn till styrelsens 

sammansättning visade sig att delad uppfattning hade positivt samband med delaktighet. Detta 

stödjer att Umans (2012) forskning om att delad uppfattning kan vara gynnsamt för 

företagsledningen även kan tillämpas på styrelser om sammansättning inte tas hänsyn till. 

Delad uppfattning kan skada delaktigheten i heterogena styrelser angående synlig 

heterogenitet såsom tenure. Förklaringen kan tänkas vara att styrelsen blir för sammanhållen 

och att grupptryck skapas. Att styrelsen har samma åsikter kring styrelsens ansvar och 

uppgifter kan därmed minska diskussioner i styrelsen och göra att ledamöterna inte för fram 

sina skilda åsikter och idéer och därmed inte känner att de kan delta i beslutsprocessen. Det är 

kanske fördelaktigt att ledamöterna har olika åsikter om hur styrelsen bör arbeta och vad 

styrelsen har för ansvar för att kreativa diskussioner ska uppstå och att därmed alla i större 

utsträckning är med och uttalar sig om frågor. Det negativa sambandet går emot tolkning av 

Umans (2012) resonemang kring att delad uppfattning kan förbättra kulturen och därmed 

sammanhållningen och kommunikationen i gruppen. Umans (2012) hävdar att delad vision 

kan framhäva att unik kunskap är fördelaktigt och hjälpa till att rikta fokus på ledamöternas 

mindre synliga egenskaper istället för de synliga egenskaperna och därmed främja att 

ledamöternas unika kunskap kommer fram. Resultaten visade dock att detta inte var fallet vid 

delad uppfattning eftersom det ledde till minskad delaktighet i heterogena styrelser avseende 

den synliga heterogenitetsegenskapen tenure när det testades utifrån olika mätår. Det visade 

ingen positiv påverkan på delaktigheten när styrelsens sammansättning togs hänsyn till. 

Heterogena styrelser fick ingen positiv effekt på delaktigheten av delad uppfattning.  

 

Varför det inte finns någon signifikant påverkan av delad uppfattning på delaktigheten i 

styrelser med synlig heterogenitet utifrån hela urvalet utan endast för tenure vid uppdelning 

på mätår kan bero på att det i tester av hypotes 3 inte kunde ses att heterogenitet avseende 

varken kön och ålder hade några problem med delaktighet utan heterogenitet avseende kön 

och ålder visade inte sig påverka delaktigheten. Delad uppfattning kanske därför inte heller 

påverkar styrelsens sammanhållning i dessa styrelser utan ledamöternas kön och ålder har 

ingen betydelse för styrelsens sammanhållning. Heterogenitet avseende kultur hade dock 

mindre delaktighet enligt resultat av tester av hypotes 3 men det går inte att se att en delad 

uppfattning kan vara fördelaktigt för att lösa sammanhållningsproblemen i dessa heterogena 

styrelser. Det kan bero på att delad uppfattning inte visar sig hjälpa till att lösa 
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relationskonflikter och öka sammanhållningen i styrelser med kulturell heterogenitet. 

Heterogenitet i tenure hade ett negativt samband med delaktighet vid test av hypotes 3 men 

resultaten av hypotes 4 visar att delad uppfattning inte kan leda till bättre delaktighet. Det 

visade sig istället inte ha någon påverkan eller kan resultaten utifrån mätåren tyda på att delad 

uppfattning kan ha negativ påverkan på senare år.  
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Kapitel 6. Slutsatser & Implikationer 
 

jätte kapitlet inleds med att resultaten från studien kopplas till studiens 

problemformulering, frågeställningar och syfte. Resonemanget leder fram till 

slutsatser kring heterogenitet och dess påverkan på finansiell prestation, vilken 

betydelse delaktigheten har och vad det kan finnas för förutsättningar för att fördelarna med 

heterogena styrelser ska framkomma. Kapitlet avslutas med teoretiska och praktiska 

implikationer och till sist förslag på utveckling av studien och betydelsefulla forskningsobjekt 

som kan användas för framtida forskning.  

 

6.1. Slutsatser 
 

Studiens syfte var att öppna styrelsens “black box” angående delaktighet i beslutsprocessen 

och förklara delaktighetens betydelse för att heterogenitetens påstådda fördelar gynnar 

styrelsens beslutsprocess och i förlängning bolagets finansiella prestation i de största 

företagen på Stockholmsbörsen. Det finns motstridiga resultat i tidigare studier rörande 

sambandet mellan styrelsens heterogenitet och finansiell prestation (Carter et al 2010; 

Abdullah 2014; McIntyre, Murphy & Mitchell 2007; Romano & Guerrini 2014). Studier om 

delaktighet kan bidra med förklaringar till varför dessa motstridiga resultat framkommer. Det 

krävs enligt teorin (Forbes & Milliken 1999) att alla ledamöter deltar för att fördelarna med 

heterogenitet i styrelsen ska komma fram. Men det finns ingen tidigare forskning som studerat 

hur delaktigheten i styrelsens beslutsprocess ser ut utan endast gjort antaganden om hur 

delaktigheten påverkas. Tidigare forskning har studerat socialpsykologiska processer (Neill & 

Dulewicz 2010; Zona & Zattoni 2007; Nielsen & Huse 2010) och hur dessa kan gynna olika 

roller men har inte studerat hur delaktigheten påverkas av sammanhållningen i styrelsen och 

dessa studier har därmed endast gjort antaganden om deltagandet. Heterogeniteten anses 

kunna leda till problem med sammanhållningen (Tuggle, Schnatterly & Johnsson 2010) vilket 

skulle kunna påverka delaktigheten i beslutsprocessen och att olikartad kunskap beaktas. 

Genom att studera betydelsen av delaktigheten av alla ledamöter i beslutsprocessen kan 

insikter fås om det krävs andra faktorer än att endast tillsätta heterogena styrelser för att 

finansiell prestation ska gynnas. Syftet med studien var också att förklara om delaktigheten 

skiljer sig åt i styrelser med olika typer av heterogenitet och om vissa 

S 
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heterogenitetsegenskaper kan framkalla större problem med sammanhållningen som gör att 

fördelarna med heterogeniteten i mindre utsträckning framkommer.  

 

6.1.1 Hur delaktigheten påverkar sambandet mellan heterogenitet och finansiell 

prestation 

 

Studiens resultat visar att heterogenitet i styrelsen kan ha fördelar på företagets finansiella 

prestation och att det i större utsträckning kan leda till fördelar på senare år. Slutsatsen utifrån 

detta är att heterogenitet i styrelser blivit viktigare när styrelsen är mer involverad i företaget 

och mer aktivt använder ledamöternas kunskaper och erfarenheter för att ge råd och utveckla 

bolaget strategi. Det visar sig dock att det skiljer sig åt mellan de olika 

heterogenitetsegenskaperna och detta beror till viss del på att vissa heterogenitetsegenskaper 

visar sig ha problem med delaktigheten i beslutsprocessen vilket då gör att det inte uppstår 

någon effekt på finansiell prestation. Detta är fallet med heterogenitet i kulturell bakgrund, 

tenure och heterogenitet i flera heterogenitetsegenskaper samtidigt. Eftersom dessa styrelser 

har problem med deltagandet i beslutsprocessen kan detta betyda att ökad delaktighet skulle 

kunna förändra de samband som uppvisades mellan dessa heterogenitetsvariabler och 

finansiell prestation i test av hypotes 1.   

 

Delaktigheten i beslutsprocessen visar sig inte ha betydelse för finansiell prestation i testerna 

av hypotes 2 vilket antas förklaras av att de olikartade förslagen och informationen som 

framkommer vid ett ökat deltagande inte tas i beaktande och därmed får detta ingen effekt på 

styrelsens beslut. För att fördelarna av att ha en styrelse som är heterogen avseende kulturell 

bakgrund, tenure och flera olika heterogenitetsegenskaper samtidigt ska komma fram krävs 

det därmed att styrelsen har en kultur som betonar meningsskiljaktigheter som något positivt 

och att all information som framkommer beaktas och får effekt på besluten som tas i 

styrelsen. Detta verkar det finnas problem med eftersom en ökad delaktighet inte visade sig 

leda till ökad finansiell prestation utan detta kan tyda på att det uppstår personliga konflikter 

som gör att kunskapen som kommer fram inte beaktas. Slutsatsen dras därmed att den positiva 

effekten på finansiell prestation som uppvisades avseende heterogenitet i kultur på senare år 

beror på att styrelsen har genererats ett gott rykte och ryktet är det som ger den goda effekten 

på finansiell prestation och inte ledamöternas olikartade värderingar och kunskaper. Den goda 

effekten beror på att bolaget signalerar att de är heterogena avseende kulturell bakgrund och 
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inte för att fördelarna med heterogenitet avseende kultur framkommer. För att fördelarna ska 

framkomma och få effekt på finansiell prestation krävs det att delaktigheten ökar och att det 

finns en kultur i styrelsen som tar tillvara på informationen som framkommer vid deltagandet 

i beslutsprocessen. Styrelser som är heterogena avseende tenure uppvisade inga signifikanta 

samband med finansiell prestation vilket leder till att slutsatsen dras om att avsaknaden av 

signifikanta samband beror på att det finns problem med sammanhållningen som leder till ett 

sämre deltagande i beslutsprocessen. Det måste dock även finnas en kultur i dessa styrelser 

som gör att ledamöternas information och kunskaper beaktas när beslut fattas för att en ökad 

delaktighet ska få effekt på finansiell prestation. Styrelser som är heterogena avseende flera 

heterogenitetsegenskaper samtidigt uppvisade positivt samband med finansiell prestation vid 

test av hypotes 1 och detta samband kan tänkas förstärkas om delaktigheten ökar i styrelsen 

eftersom det visade sig att dessa styrelser hade problem med delaktigheten. Det krävs dock 

som tidigare nämnts att det finns en kultur i styrelsen som tar tillvara på informationen som 

framkommer vid deltagandet för att ett ökat deltagande ska gynna finansiell prestation.  

 

Angående de andra heterogenitetsegenskaperna kön och ålder uppvisade dessa inte några 

problem med delaktigheten i beslutsprocessen. Resultaten visar även att delaktighet inte har 

någon effekt på finansiell prestation när sammansättningen inte tas hänsyn till. Samtidigt visar 

resultaten att delaktighet leder till att fler förslag genereras av ledamöter och detta visar på att 

den information som framkommer under beslutsprocessen inte tas hänsyn till när beslut sedan 

fattas. Slutsatsen dras därmed att kön och på senare tid ålders positiva effekt på finansiell 

prestation både kan förklaras av att informationen i beslutsprocessen beaktas i beslutsfattandet 

och att företaget genereras ett gott rykte genom att signalera heterogenitet i dessa egenskaper. 

Om det hade visat sig att delaktighet hade en direkt positiv påverkan på finansiell prestation 

hade det i större utsträckning kunna uteslutas att den positiva effekten av heterogena styrelser 

på finansiell prestation enbart beror på att bolaget genereras ett gott rykte genom 

heterogeniteten. För att förstå om det är beaktande av den olikartade informationen eller ett 

bättre rykte som leder till bättre finansiell prestation skulle en djupgående studie av styrelsens 

kultur behövas för att kunna dra en slutsats om fördelarna med den heterogena styrelsen är det 

som ger den positiva effekten på företagets finansiella prestation vilket ligger utanför denna 

studies omfattning.  
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Heterogenitet avseende branscherfarenhet leder inte utifrån studiens resultat till några 

problem med delaktighet i styrelsen och resultaten visar inte heller någon positiv effekt på 

finansiell prestation. Slutsatsen dras utifrån detta att den olikartade informationen som 

härstammar från olikartad branscherfarenhet inte beaktas i besluten och därmed kommer 

fördelarna med olikartad branscherfarenhet inte kunna påverka finansiell prestation. 

Heterogenitet avseende branscherfarenhet är en mindre synlig heterogenitetsegenskap som är 

svårare att signalera utåt och egenskapen är heller inte lika uppmärksammad som exempelvis 

heterogenitetsegenskapen kön vilket leder till slutsatsen om att tillsättandet av 

styrelseledamöter med olikartad branscherfarenhet inte görs för att generera ett gott rykte till 

bolaget. Ett gott rykte kan därmed inte i samma utsträckning genereras utifrån att företaget har 

en heterogen styrelse avseende branscherfarenhet och därmed kan inte detta göra att denna 

heterogenitetsegenskap får en positiv påverkan på finansiell prestation trots att fördelarna med 

heterogeniteten inte påverkar styrelsens beslut vilket kan vara fallet med 

heterogenitetsegenskaperna kön, ålder och kultur.   

 

Vissa heterogena styrelser har problem med sammanhållningen och detta gäller både styrelser 

som är heterogena avseende flera egenskaper och styrelser som är heterogena avseende vissa 

enskilda egenskaper. Mindre synliga heterogenitetsegenskaper verkar inte leda till problem 

med deltagandet i beslutsprocessen vilket stödjer teorin (Milliken & Martins 1996). Avseende 

synliga heterogenitetsegenskaper går resultaten till viss del emot teorin genom att alla synliga 

heterogenitetsegenskaper inte leder till problem med deltagande i beslutsprocessen. 

Sammanhållningen i styrelsen påverkas negativt främst i styrelser som har ledamöter som 

suttit olika länge i styrelsen och ledamöter som har olika kulturella bakgrunder.  

 

De motstridiga resultaten i tidigare studier angående sambandet mellan styrelsens 

heterogenitet och bolagets finansiella prestation (Carter et al 2010; Abdullah 2014; McIntyre, 

Murphy & Mitchell 2007; Romano & Guerrini 2014) kan förklaras av att sambanden skiljer 

sig åt mellan olika heterogenitetsegenskaper och detta till viss del på grund av att olika 

heterogena styrelser möter olika problem med sammanhållningen och därmed med 

deltagandet i beslutsprocessen.  

 

Resultaten kan också ge viktiga insikter till studier som behandlar socialpsykologiska 

processer och styrelsens roller (Neill & Dulewicz 2010; Zona & Zattoni 2007; Nielsen & 
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Huse 2010) eftersom resultaten i denna studie visar på att deltagandet påverkas av 

sammanhållningen men att deltagandets betydelse i sin tur påverkas av kulturen i styrelsen. 

Hur socialpsykologiska processer påverkar rollerna kan därmed påverkas av hur deltagandet i 

beslutsprocessen beaktas i beslutsfattandet. 

 

6.1.2 Förutsättningar för att fördelar med heterogenitet ska framkommer 

 

Resultat visar även att delad uppfattning inte ger positiva effekter på delaktigheten i 

beslutsprocessen i heterogena styrelser utan snarare inga effekter alls eller vid heterogenitet i 

tenure utifrån mätår negativa effekter. De heterogenitetsegenskaper som uppvisar 

sammanhållningsproblem får därmed inte en bättre delaktighet i beslutsprocessen av en delad 

uppfattning om styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. En slutsats som dras är därmed att delad 

uppfattning inte kan förbättra sammanhållningen i heterogena styrelser vilket visar att Umans 

(2012) resultat rörande att sammanhållningen kan förbättras av en delad vision i heterogena 

företagsledningar inte kan tillämpas på heterogena styrelser. Resultat visar att delad 

uppfattning är fördelaktigt för delaktigheten när sammansättningen i styrelsen inte beaktas 

men när det gäller heterogena styrelser visar det sig att det inte är fördelaktigt. Detta kan 

förklaras med att styrelsen blir allt för sammanhållen och grupptryck skapas och detta kan 

vara negativt för delaktigheten i beslutsprocessen i en heterogen styrelse.  Om styrelsen har en 

delad uppfattning blir det mindre diskussioner om vilken riktning verksamheten ska gå och 

mindre diskussioner om vad styrelsen ska bidra med och vilka uppgifter styrelsen har.  

 

Därmed är det fördelaktigt att styrelseledamöterna har olika åsikter om styrelsens arbete och 

ansvar för att motivera till deltagande i beslutsprocessen samt att olikartad kunskap och 

information beaktas. Det viktiga för att en heterogen styrelse ska ta tillvara på sina fördelar av 

heterogeniteten anses vara att ha en kultur som först och främst gör att alla ledamöter får delta 

i beslutsprocessen och sedan samtidigt kan hantera och är villig att motta de olikartade 

åsikterna och beakta dem för att komma fram till ett bra beslut. Detta tillsammans gör att 

beslutskvaliteten förbättras och att finansiell prestation kan påverkas positivt av 

heterogenitetens fördelar. 
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6.1.3 Avslutande reflektioner 

 
 Heterogena styrelser kan uppleva problem med delaktighet i beslutsprocessen vilket kan 

försvåra att fördelarna med heterogeniteten framkommer och påverkar beslutskvaliteten 

och finansiell prestation.  

 

 Det olika heterogenitetsegenskaperna visade sig leda till olika problem med deltagandet i 

beslutsprocessen och ha olika effekter på finansiell prestation. Sambandet mellan olika 

heterogenitetsegenskaper och finansiell prestation förklaras i olika grad av att fördelarna 

kommer fram och beaktas i beslutprocessen och att företaget genereras ett gott rykte 

genom att signalera heterogenitet.  

 

 Förutsättningar för att fördelarna med en heterogen styrelse ska framkomma är ett högt 

deltagande av alla ledamöter i beslutprocessen och att det finns en kultur i styrelsen som 

värderar och tar hänsyn till informationen vid beslutsfattandet som framkommer när alla 

ledamöter deltar. Delad uppfattning visade sig inte kunna öka delaktigheten i 

beslutsprocessen hos heterogena styrelser.  
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6.2. Teoretiska implikationer 
 

Att heterogena styrelser uppvisar positiva samband med finansiell prestation stödjer teori om 

att heterogena styrelser är fördelaktigt för utförandet av styrelsens olika roller (Forbes och 

Milliken 1999; Upadhyay 2012; Miller & Triana 2009; Hillman & Dalziel 2003; Zahra & 

Pearce 1989). Styrelsen har enligt Jonnergård och Stafsudd (2011) blivit mer aktiv i sitt 

uppdrag och styrelsens roller har därmed utvecklats. På senare år visar sig heterogenitet ha en 

positiv effekt på finansiell prestation vilket kan innebära att den heterogena styrelsen i större 

utsträckning kan ge fördelar vid utförandet av rollerna när de blivit mer komplexa. Bolaget får 

fördelar av att styrelsens engagerar sig mer i rådgivning och strategier vilket i sin tur får 

positiva effekter på finansiell prestation om styrelsen har en närmare relation till 

företagsledningen och att de samarbetar för att driva företaget framåt vilket är i enlighet med 

stewardshipteorin (Anderson, Melanson & Maly 2007) men går emot agentteorin (Fama & 

Jensen 1983). Heterogeniteten spelar då mer roll när styrelsen är mer deltagande och 

involverad i företaget genom att de i större utsträckning ägnar sig åt rådgivning och 

strategiutveckling. Fördelarna med heterogena styrelser gynnar i större utsträckning dessa 

roller. Att det har blivit en positiv effekt på senare tid kan utifrån resultaten i denna studie inte 

styrka att det endast är fördelarna med heterogenitet som framkommit på senare tid utan det 

kan även beror på att ett bättre rykte har genererats på grund av att heterogeniteten har fått en 

större uppmärksamhet i samhället. Resultaten i studien tyder på att vad som förklarar effekten 

på finansiell prestation beror på vilken heterogenitetsegenskap som studeras. Exempelvis har 

styrelser som är heterogena avseende kulturell bakgrund på senare tid visat sig ha positiv 

effekt på finansiell prestation men samtidigt förekommer delaktighetsproblem i dessa 

styrelser och finansiell prestation gynnas inte heller av att delaktigheten ökar. Den positiva 

effekten som visat sig på senare tid kan därmed tänkas förklaras av att företaget genererats ett 

bättre rykte eller att delaktighetsproblemen har minskat och även att kulturen i styrelsen bättre 

värderar olikartad kunskap. 

 

Det är viktigt att poängtera att det inte är så lätt att få fördelarna av heterogena styrelser att 

framkomma vilket viss teori betonar (Forbes & Milliken 1999; Tuggle, Schnatterly & 

Johnsson 2010) utan att det krävs att ledamöterna respekterar varandras åsikter och 

värdesätter dem vilket det har visat sig finnas vissa problem med i vissa heterogena styrelser. 

Däremot är det inte alla heterogenitetsegenskaper som ger upphov till delaktighetsproblem 
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vilket resultaten i denna studie visar. Synliga heterogenitetsegenskaper såsom kön och ålder 

visar sig inte leda till sammanhållningssvårigheter i styrelser vilket inte är förenligt med teori 

(Milliken & Martins 1996). Att arbeta med människor från samma nationalitet men med olika 

kön och ålder är därmed inga problem utan det är istället sammanhållning med människor 

från olika nationaliteter och som ledamöterna inte arbetat med så länge i styrelsen som skapar 

sammanhållningssvårigheter. Att egenskapen nationalitet uppvisar problem kan bero på att 

det i större utsträckning är svårare att kommunicera på grund av språkskillnader och att det är 

svårare att förstå varandra på grund av ledamöterna har olika värderingar som härstammar 

från deras olika kulturer.  

 

Delaktigheten är viktig i styrelsens beslutsprocess för att fördelarna med heterogena styrelser 

ska ha möjlighet att kunna påverka styrelsens beslutsfattande men styrelsens kultur har visat 

sig vara viktigare att studera för att förstå om styrelsens beslut påverkas av det som 

framkommer i beslutsprocessen. Det är kulturen i styrelsen som är avgörande för om den 

olikartade informationen i heterogena styrelser beaktas och därmed det som är avgörande för 

att fördelarna av en heterogen styrelse ska påverka finansiell prestation. Om det inte finns en 

kultur som värderar att ledamöterna tycker olika och att dessa meningsskiljaktigheter är 

värdefulla kommer det inte blir någon påverkan på finansiell prestation eller kommer 

påverkan bero på att företaget fått bättre rykte genom sitt signalerande av accepterande av 

heterogenitet vilket baseras på signalling theory (Miller & Triana 2009). 

 

Att delad uppfattning inte visar sig ha positiv påverkan på delaktigheten i beslutsprocessen 

gör att en slutsats dras att teori om att företagsledande grupper som är heterogena kan gynnas 

av en delad vision (Umans 2012) inte är tillämplig på heterogena styrelser. Det är viktigare att 

företagsledningen har en gemensam bild över riktningen som företaget ska drivas i än att 

styrelsen har gemensamma tankar om styrelsens arbete och företagets riktning utan detta kan 

istället vara missgynnande för deltagandet på grund av att motivationen att tillhandahålla sina 

unika åsikter försämras. I styrelsen är det i större utsträckning viktigare att det uppstår 

diskussioner kring styrelsen arbete och vilken riktning verksamheten ska gå för att 

delaktigheten i styrelsen ska förbättras. Den sammanhållning som delad uppfattning sägs 

bidra med ger utifrån denna studies resultat ingen effekt eller en negativ effekt på 

delaktigheten på grund av att det uppstår grupptryck och därmed att ledamöter i heterogena 

styrelser inte motiveras till att bidra med sina unika kunskaper.  
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6.3. Praktiska implikationer 
Studien ger insikter i hur betydelsefullt det är att styrelsen har en kultur som betonar vikten av 

att alla ledamöter ska få uttrycka sina åsikter och att dessa tas i beaktande vid beslutsfattande 

för att gynnsamma effekter på finansiell prestation ska erhållas. Det är viktigt för 

valberedningar och aktieägare som tillsätter ledamöter att inse att det därmed inte räcker med 

att endast tillsätta heterogena styrelser utan det är viktigt att det skapas en god kultur i dessa 

heterogena styrelser också. Det kan därför vara viktigt att det läggs resurser på att få 

styrelseledamöterna att inse hur värdefull de andra ledamöternas åsikter och kunskaper är och 

att det är viktigt att beakta dessa för att den finansiella prestationen ska gynnas.  

 

Det är också viktigt för den allmänna debatten som pressar styrelser att bli heterogena att 

känna till att fördelarna inte framkommer automatiskt utan att det finns problem med 

heterogenitet också som exempelvis sammanhållningsproblem. Dessutom bör det noteras att 

det symboliska värdet i att ha en heterogen styrelse är fördelaktigt för den finansiella 

prestationen men samtidigt hade bolagen kunnat prestera ännu bättre om alla 

styrelseledamöternas åsikter och kunskaper togs i beaktande. Det symboliska värdet kanske 

inte heller ger långsiktiga effekter på finansiell prestation eftersom om alla styrelser blir 

heterogena förloras ryktets effekt på den finansiella prestationen eftersom bolagen då inte 

särskiljer sig ifrån varandra. Att tillsätta ledamöter för att styrelsen ska bli mer heterogen och 

sedan inte beakta dessa ledamöters åsikter kan också innebära att dessa ledamöter inte stannar 

någon längre tid i styrelsen och detta kan bidra till att heterogeniteten i styrelsen minskar över 

tiden. Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och ledamöter som inte upplever att de 

kan påverka verksamheten i den riktning de anser är riktig vill kanske inte heller ansvara för 

bolagets organisation vilket troligen leder till avhopp från styrelsen.  

 

6.4. Framtida forskning 
 

Det finns delar i studien som kan utvecklas för att öka förståelsen för sambandet mellan 

heterogenitet i styrelsen och finansiell prestation. Mer djupgående studier rörande styrelsens 

processer behövs eftersom denna studie inte helt har kunnat förklara vad som händer i 

styrelsen. Det finns alltså fortfarande en ”black box” att utforska. Styrelsens kultur är en 

betydelsefull faktor att studera för att förstå varför delaktighet i beslutsprocessen inte alltid 

leder till positiva effekter på finansiell prestation. Deltagande observationer i styrelserummet 
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skulle vara en värdefull metod att använda för att kunna studera styrelsens kultur och hur 

styrelsen tillslut kommer fram till beslut. Utifrån denna studies resultat finns det anledning att 

tro att all information och förslag som genereras genom deltagande i beslutsprocessen inte 

beaktas när styrelsen fattar beslut. Observationer kan då styrka detta antagande och i större 

utsträckning visa vad svårigheterna är och vad som då mer exakt behöver göras för att 

ledamöternas olika åsikter ska beaktas i beslutsfattandet. 

 

Vidare kan det finnas andra förutsättningar för att heterogenitetens fördelar ska framkomma 

och även dessa förutsättningar skulle kunna vara intressanta att studera. Andra faktorer kan 

exempelvis vara hur många möten styrelsen har på ett år eftersom det kan leda till att 

ledamöterna i högre utsträckning blir medvetna om de andra ledamöternas kunskaper och fler 

möten kan därmed gynna sammanhållningen.  

 

En annat viktig faktor som skulle vara värdefullt att studera är om det krävs ett visst antal 

ledamöter som innehar en viss heterogenitetsegenskap för att deltagandet ska förbättras och 

att deltagandet i beslutsprocessen ska leda till fördelar på beslutskvaliteten genom att 

informationen som framkommer genom deltagandet beaktas. Det finns teori som framhäver 

att antalet ledamöter inom en viss heterogenitetsegenskap kan ha betydelse för hur styrelsen 

behandlar dessa ledamöter och att det finns större sammanhållningsproblem om det finns färre 

än tre ledamöter som innehar en annorlunda heterogenitetsegenskap gentemot resterande 

styrelseledamöter (Joecks, Pull & Vetter 2013). Exempelvis antas det finnas större problem i 

en styrelse om det endast finns en eller två ledamöter som är kvinnor och resterande 

ledamöter är män (Kanter 1977). Det kan enligt Kanter (1977) göra att kvinnorna i mindre 

utsträckning tas hänsyn till än om det skulle finnas fler kvinnliga styrelseledamöter än två. 

Detta skulle vara meningsfullt att studera för att få insikter i om det krävs att ett visst antal 

ledamöter med olikartade egenskaper gentemot resterande styrelseledamöter för att 

svårigheterna med sammanhållningen ska reduceras och att fördelarna i större utsträckning 

ska framkomma.  

 

Studiens resultat ger indikationer på att sambandet mellan heterogenitet och finansiell 

prestation håller på att förändras och därför skulle det vara intressant att studera ytterligare en 

tidsperiod för att se om trenden håller i sig. Att styrelser blir mer aktiva (Jonnergård & 

Stafsudd (2011) och att det visar sig att heterogenitet är fördelaktigt för styrelsens mer aktiva 



      

 

 

 145 
 

roller kan göra att styrelser blir mer motiverade till att ta hänsyn till alla ledamöters olika 

åsikter och information och lättare får en kultur som betonar ledamöternas olikartade 

kunskaper vilket kan göra att finansiell prestation i större utsträckning gynnas.  

 

Att det i studien visar sig att sambanden skiljer sig mellan olika heterogenitetsegenskaper kan 

göra att det för fortsatt forskning kan vara intressant att studera fler heterogenitetsegenskaper 

och hur just dessa egenskapers samband med finansiell prestation ser ut och om svårigheter 

som kan uppkomma med delaktighet. Exempel på ytterligare heterogenitetsegenskaper kan 

vara utbildning, interlocking och om ledamöterna har VD-erfarenhet.  

 

Till sist skulle det vara betydelsefullt att studera hur heterogenitet i styrelsen påverkar andra 

organisatoriska utfall är finansiell prestation. Det skulle kunna studeras hur företagets rykte 

påverkas av heterogena styrelser och detta för att kunna i större utsträckning tolka resultaten 

om att heterogenitet har positiv påverkan på finansiell prestation. Det skulle kunna ge insikter 

i hur stor grad påverkan på finansiell prestation som beror på fördelar med att ha heterogena 

styrelser utifrån att styrelsen utför rollerna bättre och i hur stor grad det påverkas av att 

företage får ett bättre rykte. En annan möjlig utveckling skulle kunna vara att koppla 

heterogenitet till hur mycket resurser det läggs på forskning och utveckling och därmed om 

heterogena styrelser är mer benägna att i hög utsträckning utveckla företaget framåt.  
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Appendix  
 

Detta appendix innehåller tabeller för regressionsanalyser som utförts på separata mätår och 

där det inte kunde utläsas några signifikanta samband mellan de oberoende variablerna och 

den beroende variablerna.  

Hypotes 1  

År 1999 

1999 ROA 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel 

Heterogenitetsindex -.121 .006     

 

              

Blau Kön     .212 .112 

 

              

Åldersheterogeniet         -.198 .008             

Blau Kultur             .041 .069         

Heterogenitet 

tenure                 -.376 .004     

Blau Bransch                     .165 .134 

Tillverkning .223 .037 .174 .039 .272 .043 .179 .036 .076 .033 .085 .037 

Tjänste .247 .047 .147 .047 .264 .056 .195 .049 .023 .041 .08 .045 

Ägarkoncentration .381 .06 .09 .053 .088 .056 .371 .061 .483** .058 .402 .06 

Konstant .056 .038 .064 .042 .096* .048 .064* .034 .095** .037 .032 .059 

F-värde .829   .218   .155   .768   1.543   .895   

Justerat R2 .0   .0   .0   .0   .098   .0   

VIF värde, högst 2.694   2.195   2.969   2.886   2.324   2.475   

  n=21   n=22   n=22   n=21   n=21   n=21   

Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 

       Tabell 23: Hypotes 1 år 1999 
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År 2004 

2004 ROA 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B Std.Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel Std.B Std. Fel 

Heterogenitetsindex .213 .007     

 

              

Blau Kön     .188 .084     

 

          

Åldersheterogeniet         -.058 .007             

Blau Kultur             -.137 .068         

Heterogenitet tenure                 .191 .004     

Blau Bransch                     .252 .203 

Tillverkning .192 .033 .223 .033 .164 .033 .174 .032 .157 .033 .171 .031 

Tjänste .375* .036 .378** .035 .399** .036 .45** .036 .391** .036 .498** .036 

Ägarkoncentration .35** .056 .356** .056 .361** .057 .337** .057 .348** .057 .318** .056 

Betavärde -.114 .017 -.122 .017 -.142 .017 -.159 .017 -.147 .017 -.117 .017 

Konstant .053 .041 .027 .049 .082 .056 .071 .041 .042 .043 -.1 .103 

F-värde 3.312** 3.593*** 3.184** 3.385** 3.221** 3.967*** 

Justerat R2 .233   .25   .219   .234   .226   .276   

VIF värde, högst 2.271   2.358   2.265   2.259   2.236   2.258   

  n=39   n=40   n=40   n=40   n=39   n=40   

Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 

        Tabell 24: Hypotes 1 år 2004 

Hypotes 2 

1999 

1999 ROA 

   Modell 1 

 Variabler Std.B Std.Fel 

 Index 

delaktighet .14 .0 

 Tillverkning .248 .036 

 Tjänste .373 .041 

 Styrelsestorlek -.006 .004 

 Konstant .062 .08 

 F-värde .398   

 Justerat R2 .0   

 VIF värde, 

högst 3.005   

   n=30   

 Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < 

.1 

Tabell 25: Hypotes 2 år 1999 
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2004 

2004 ROA 

   Modell 1 

 Variabler Std.B Std.Fel 

 Index delaktighet -.098 .0 

 Tillverkning .177 .032 

 Tjänste .402** .035 

 Ägarkoncentration .343** .058 

 Betavärde -.132 0.17 

 Styrelsestorlek     

 Konstant .129** .108 

 F-värde 3.269** 

 Justerat R2 .225   

 VIF värde, högst 2.265   

   n=40   

 Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 

Tabell 26: Hypotes 2 år 2004 

2009 

2009 ROA 

   Modell 1 

 Variabler Std.B Std.Fel 

 Index delaktighet .03 .0 

 Tillverkning -.151 .073 

 Tjänste -.411 .078 

 Ägarkoncentration .373** .126 

 Styrelsestorlek .355** .009 

 Konstant -.104 .218 

 F-värde 3.28**   

 Justerat R2 .269   

 VIF värde, högst 3.019   

   n=32   

 Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 

Tabell 27: Hypotes 2 år 2009 
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Hypotes 3 

2009 

2009 Index delaktighet 2.0 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B 

Std.Fe

l Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel 

Heterogenitetsind

ex -.172 5.389     

 

              

Blau Kön     -.055 74.978 

 

              

Åldersheterogenie

t         .266 5.259             

Blau Kultur             -.123 67.187         

Heterogenitet 

tenure                 -.186 5.385     

Blau Bransch                     -.232 91.265 

Tillverkning -.423 

38.88

1 -.422 40.637 -.17 44.759 -.334 41.694 -.361 38.943 -.331 38.872 

Tjänste .044 

42.99

4 .017 44.802 .196 46.089 .117 47.798 .07 43.132 .088 42.821 

Ägarkoncentratio

n .267 

66.82

5 .296* 67.556 .225 67.773 .245 72.606 .327* 67.291 .22 68.431 

Styrelsestorlek                         

Konstant 

577.619***

* 

35.75

7 

581.045***

* 46.382 

489.870***

* 68.732 

572.011***

* 35.677 

588.630***

* 38.464 

616.883***

* 48.309 

F-värde 2.406*   2.103   2.691*   2.204*   2.457*   2.663*   

Justerat R2 .154   .125   .179   .134   .158   .177   

VIF värde, högst 2.787   2.943   3.808   3.276   2.811   2.864   

  n=32   n=32   n=32   n=32   n=32   n=32   

Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < .05; * p < .1 

         Tabell 28: Hypotes 3 år 2009 
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Hypotes 4 

2004 

2004 Index delaktighet 2.0 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Variabler Std.B 

Std.

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel Std.B 

Std. 

Fel 

Std.

B 

Std. 

Fel 

cheterogenitet.cdeladu

ppfattningår 0.118 3.02                     

cdeladuppfattningår.cbl

aukönår     .169 

37.4

47                 

cdeladuppfattningår.cål

derår         .014 

3.21

4             

cdeladuppfattningår.cb

alukulturår             -.016 

35.3

26         

cdeladuppfattningår.cte

nureår                 -.033 

2.09

2     

cdeladuppfattningår.cbl

aubranschår                     -.178 

74.1

32 

cdeladuppfattningår .286* 

6.05

7 .305** 

6.11

6 .346** 

5.94

4 .347** 

5.88

7 .352** 

6.09

4 .316 

5.77

1 

cheterogenitetsindexår -.242 

4.99

9 

 

                  

cblaukönår     .089 

64.3

08                 

cålderår         .057 

4.77

2             

cblaukulturår             -.281* 

51.0

3         

ctenureår                 -.089 

3.01

1 

 

  

cblaubransch år                     -.053 

120.

416 

Tillverkning -.223 

20.5

88 -.202 

20.7

32 -.24 

20.8

04 -.142 

21.0

28 -.161 

22.2

15     

Tjänste -.05 

24.7

73 -.113 

26.3

48 -.086 

24.9

27 .005 

27.5

36 -.069 

27.6

2     

Styrelsestorlek    

 

-.205 4.52   

 

  

 

  

 

  

 

Ägarkoncentration             -.167 

47.0

82 -.133 

48.9

78 -.125 

47.8

53 

Konstant 

577.946

**** 

17.6

5 

631.95

**** 

44.3

16 

578.287

**** 

17.7

61 

578.073

**** 

18.7

57 

579.633

**** 

19.6

59 

564.

862 

10.7

65 

F-värde 1.887   1.642   1.42   2.035*   1.339   

2.17

3   

Justerat R2 .073   .064   .036   .11   .039   .086   

VIF värde, högst 1.658   1.834   1.628   1.79   1.668   

1.04

7   

  n=57   n=57   n=57   n=51   n=51   n=51   

Note: **** p < .001; *** p < .01; ** p < 

.05; * p < .1 

          Tabell 29: Hypotes 4 år 2004 

 


