
 

Södertörns högskola 
Institutionen för Ekonomi och Företagande 
Företagsekonomi 
Kandidatuppsats 10 poäng  
Handledare: Curt Scheutz 
Vårterminen 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kompetens, erfarenhet och engagemang 

i företagets styrelse. 
Påverkar det företagets årliga resultat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 

Författare: 
Mika Andersson 



 

Sammanfattning  
Kandidatuppsats i Företagsekonomi, Södertörns Högskola  
Redovisning och finansiering, Vårterminen 2007 
 
Författare: Mika Andersson  

Handledare: Curt Scheutz 

Titel: Kompetens, erfarenhet och engagemang i företagets styrelse, påverkar det 

företagets årliga resultat. 

 
Bakgrund:  
Under 2000-talets början uppdagades ett antal företagsbedrägeriskandaler. Till följd av 
dem började investerare att ställa allt högre krav på företagens styrelser. I Sverige tog 
kodgruppen därför fram svensk kod för bolagsstyrning. Enligt koden för svensk 
bolagsstyrning är syftet ”att förbättra styrningen av svenska bolag och ska utgöra god 
sed för bolagsstyrning”. Tom Berggren som är medlem i svenska riskkapitalföreningen 
anser att ett av de största problemen som finns för att svenska IT-företag skall nå 
framgång, är bristen på kompetens och ambition. 
 
Frågeställning: 
Författaren har valt att definiera kompetens som utbildningsnivån för den enskilda 
styrelseledamoten. Yrkeserfarenhet som antalet år ledamoten har varit verksam i 
företagets styrelse. Engagemang definieras som antalet styrelser som den enskilda 
styrelseledamoten är verksam inom. Det skapade följande frågeställning: Påverkar 
företagsstyrelsens kompetens, erfarenhet och engagemang svenska IT-företagets årliga 
resultat? 
 
Syfte: 
Uppsatsens syfte är att fastställa om det finns något samband mellan företagsstyrelsens 
sammansättning och nyckeltalet EVA i svenska IT-företag. 
 
Metod: 
En kvantitativ undersökning har genomförts med årsredovisningar som det 
huvudsakliga datamaterialet. Uppgifter om styrelseledamöterna samt underlag för 
beräkningarna av EVA-värden kommer ifrån respektive företags årsredovisning. En 
kvalitativ undersökning i form av en intervju har även ägt rum för diskussion av 
studiens resultat.  
 
Slutsatser: 
Styrelsen hos svenska IT-företag har en god kompetens, erfarenhet och är engagerade i 
sitt styrelsearbete. De är akademiskt utbildade och statistiskt sett har de en jämn 
fördelning mellan kandidat och magisterexamens. Det finns ett samband mellan 
styrelseledamöternas kompetens och företagets EVA-värde. Det finns däremot inget 
samband mellan nyckeltalet EVA och erfarenhet samt engagemang.  

 

 



 

Abstract 
Bachelor’s degree in business economics, Södertörns Högskola  
Accounting and finance, Spring term 2007. 
 
Author: Mika Andersson  

Tutor: Curt Scheutz 

Title: Competence, experience and engagement in corporate governance. Does it effect 

the yearly result of the business?   

Background:  
During the beginning of the twenty-first century a couple of company frauds scandals 
were revealed. Therefore investors started to put higher demands on corporate 
governance. In Sweden a group called the code-group produced the Swedish code for 
corporate guidelines. The purpose is, according to the code, “to improve the control of 
Swedish companies and to constitute best practice regarding corporate governance”. 
Tom Berggren who is a member of the Swedish risk capital association claims that one 
of the largest problem in Swedish IT-business to reach success, are the lack of 
competence and ambition.       
 
The question: 
The author has chosen to define competence as the level of education for the individual 
board member. The professional experience as the years that the member has been 
active in the board of the company. Engagement defines as the number of boards the 
individual board member has been active in. That has created the following question: 
Does the board members of company’s competence, experience and engagement in 
Swedish IT-business effect yearly result of the business?    
 
Purpose:  
The purpose of the essay is to investigate if there is any link between the composition of 
the board of the company and the key figure EVA, in Swedish IT-business.  
 
Method: 
A quantitative study has been done with implemented annual reports as the key input 
data. The information about the board members and the basic data for the calculation of 
the EVA-value has been extracted from the annual report of the respective company. A 
qualitative study in the form of an interview has been done to discuss the result of the 
study.  
 
Conclusion: 
The executive board members in the Swedish IT-business has good competence, 
experience and shows engagement in their work in the board. They are academically 
educated and if you compare statistically there in an equal division between candidate- 
and master-degree. There is a connection between board members competence and the 
value of the companies EVA. However, there are no obvious connection between the 
key figure EVA and experience. There is no obvious connection between engagement 
an EVA either.         
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Förekortningar och förklaringar 

EVA Står för Economic Value Added och det är ett nyckeltal som mäter 

ägarnas mervärde efter skatt. 

Nominalnivå Värdena på en variabel kan klassificeras, men inte rangordnas. 

Ordinalnivå Värdena på ena variabeln kan klassificeras och rangordnas. 

Intrevallnivå Värdena för en variabel kan rangordnas och det är lika avstånd mellan 

värdena, men det finns inte en naturlig nollpunkt som utgör 

startpunkten på skalan. 

Kvotnivå Värden för en variabel kan rangordnas och det är lika avstånd mellan  

värdena och det finn en naturlig nollpunkt som är startpunkten på 

skalan. 

Korrelation Sambandet mellan föränderliga storheter. 

Chi-tvåtest Ett statistiskt test med omfattande användning. I sin enklaste form 

testar man om frekvenserna av ett antal olika utfall passar med 

hypotesen om en viss sannolikhetsfördelning.  

Koefficient En konstant som man med vars värde till hjälp kan beräkna den 

verkan eller förändring som en viss fysisk orsak åstadkommer.  

Kodgruppen Den grupp av människor som utformade den svenska koden för 

bolagsstyrning.  

  

Samtliga definitioner kommer ifrån nationalencyklopedin och Norstedts svenska stora 

ordbok  
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1 Introduktionskapitel 
Följande kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden till uppsatsen. Den följs av 

en problemdiskussion som bidrar till uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet 

avslutas sedan med avgränsningar för studien. 

1.1 Bakgrund 

Under början av 2000-talet uppdagades ett antal företagsbedrägeriskandaler. En av de 

mest uppmärksammade var den som senare har kommit att kallas för Enron-affären. 

Exempel på andra företag som hamnade i blåsväder och anklagades för bedrägeri var 

Worldcom och Tycon. Konsekvensen av företagsbedrägerierna var att investerare 

började ställa allt högre krav på företagen. Nu mera kräver investerarna transparens i 

företagens redovisning för att den skulle spegla företagets verkliga värde. Detta för att 

de inte skall bli förda bakom ljuset av justerade värden1.   

Innan dessa skandaler uppdagades fanns det i Sverige ingen specifik kod för 

bolagsstyrning. Det fanns däremot ett antal regler och riktlinjer för hur företag bör 

styras. Till grund för dessa låg aktiebolagslagen, men även ett antal ägarinstitutioner2. I 

och med skandalerna hamnade företagens styrelser i rampljuset. De vill skapa ett 

starkare förtroende till aktieägarna och därför skapades det i flera länder världen över 

däribland Sverige, koder för bolagsstyrning.  

Enligt koden för svensk bolagsstyrning är syftet att ”förbättra styrningen av svenska 

bolag och den sägs utgöra god sed för bolagsstyrning”. Koden tar upp ämnen som 

maktbalansen, transparens, fördelning och likabehandling. När det gäller maktbalansen 

handlar det om balansen mellan ägare, styrelsen och den verkställande ledningen. 

Företaget skall vara transparent mot ägare, kapitalmarknad och samhället. Enligt koden 

är det viktigt att företagen ser över fördelningen av roller och ansvar inom styrelsen. 

Denna fördelning skall vara tydlig och klar mellan lednings- och kontrollorganen. 

Inom aktiebolagslagen finns det en princip som handlar om att likabehandla vilket skall 

tas i beaktning enligt koden.  

                                                 
1 Apostolou N. G., Accounting for stock options, 2005, sid. 31 
2 http://www.bb.se/~upload/documents/Bolagsstyrningskoden_2004.pdf , sid 6-7 
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Tom Berggren är medlem i Svenska riskkapitalföreningen, en förening för dem som är 

aktiva inom den svenska branschen för riskkapital. Föreningen arbetar för att främja 

entreprenörskap samt att Sverige skall få en väl fungerande privat aktiemarknad3.   

”De största problemen som finns för att svenska IT-företag skall nå framgång är bristen 

på kompetens och ambition” enligt Tom Berggren. Företagens framgång kan mätas 

med ett nyckeltal som heter EVA, vilket står för economic value added. Det mäter 

företagets mervärde för ägarna efter skatt4. 

1.2 Problemdiskussion  

Valet av nya styrelseledamöter skall vara oberoende och inte påverkas av företagets 

styrelse. Det är en oberoende styrelsekommitté som har till uppgift att nominera och 

välja ut nya styrelseledamöter. Problemet är dock att det många gånger är företagets 

VD som nominerar ett antal förslag på nya medlemmar till styrelsekommittén. Det 

resulterar i att valet av nya styrelseledamöter indirekt inte blir oberoende5. Det har 

enligt studier aldrig framkommit att det finns ett förhållande mellan en överordnads 

prestation och oberoende. Styrelsens syfte är att representera investerarna i företaget6. 

Utan ett oberoende nominerande av ledamöter kan det resultera i att variation som 

anses vara optimal för styrelsen att utebli. De nya ledamöterna kan istället vara 

allierade med de tidigare styrelseledamöterna7.  

Den optimala styrelsen bör vara heterogen i frågor som bland annat bakgrund och 

utbildning8. Enligt svenska riskkapitalföreningen är det viktigt att en företagsstyrelse 

innehåller personer med rätt egenskaper. Utan rätt egenskaper hos styrelsen anser de att 

det inte är lika intressant att investera i företagen. De personliga egenskaperna är att 

styrelseledamöterna har rätt kompetens, ambition och motivation. Dessa begrepp är 

komplexa och beroende på viken tolkning av dessa definitioner som föreligger kan 

resultatet bli olika9.   

Denna variation kommer dock att utebli om inte styrelsekommittén är oberoende och 

kan bejaka dessa punkter vid valet av nya styrelseledamöter. Enligt den svenska 

                                                 
3 http://www.svca.se/home/page.asp?sid=337&mid=2&CatId=1372 
4 Hansson och Arvidsson, 2001, sid 125-127 
5, Monks och Minow, 2004, sid 212 
6 Monks och Minow, 2004, sid 219 
7 Monks och Minow, 2004, sid 212 
8 Monks och Minow, 2004, sid 534 
9 Bilaga 4, E-mail intervju Tom Berggren 
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riskkapitalföreningen är dessa företag inte lika intressanta för dem10. Det medför att 

företaget kan förlora chanser till bland annat framtida investeringar vilket de är 

beroende av för sin framtida överlevnad11. 

1.3 Problemformulering 

Riskkapitalföreningen efterfrågar kompetens i företagsstyrelser. De anser att de största 

problemen som finns för att svenska IT- företag skall nå framgång, är bristen på 

kompetens och ambition. Författaren har valt att definiera kompetens, erfarenhet och 

engagemang enligt följande: 

• Författaren har valt att definiera kompetens som utbildningsnivån för den enskilda 

styrelseledamoten.  

• Yrkeserfarenheten som antalet år styrelseledamoten har varit verksam i företagets 

styrelse.  

• Engagemang som antalet styrelser som den enskilda ledamoten är verksam inom.  

Det här skapade följande frågeställning:  

• Påverkar företagsstyrelsens kompetens, erfarenhet och engagemang svenska IT-

företagets årliga resultat? 

1.4 Hypoteser 

Hypoteserna nedan har ställts upp för att hjälpa till att besvara uppsatsens huvudfråga. 

Den första hypotesen handlar om antalet högskolepoäng. Om hypotes nummer ett 

accepteras visar det på att företagets styrelse har en jämn statistisk fördelning av 

kandidat- och magisterexamens. Den andra hypotesen berör antalet år ledamoten är 

verksam inom samma styrelse. Om hypotesen accepteras visar det på att 

styrelseledamöterna i studien besitter en hög erfarenhet av styrelsearbete. Den sista och 

tredje hypotesen handlar om hur många styrelser som ledamöterna är verksam inom 

samtidigt. Accepteras den sista hypotesen har ledamöterna inom studien ett stort 

engagemang i sitt styrelsearbete. 

 

 
                                                 
10 Bilaga 4, E-mail intervju Tom Berggren  
11 Monks och Minow, 2004, sid 534 
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• H1: Den genomsnittliga högskolepoängen hos en företagsstyrelse är på 140 poäng. 

• H2: Den enskilda styrelseledamoten är i genomsnitt verksam inom styrelsen i 3 år. 

• H3: Den enskilda styrelsemedlemmen är i genomsnitt verksam i tre olika 

företagsstyrelser samtidigt.  

1.5 Syfte 

Uppsatsens syfte är att fastställa om det finns något samband mellan företagsstyrelsens 

sammansättning och nyckeltalet EVA, i svenska IT-företag 

1.6 Avgränsningar 

Företagen som behandlas kommer ej vara av internationell art då undersökningen 

begränsas till den svenska marknaden. Anledningen till denna begränsning är att 

riskkapitalföreningen har identifierat problemet utifrån svenska förhållanden. 

Undersökningen kommer ej att beröra icke börsnoterade företag. De icke börsnoterade 

företagen redovisar inte enligt IFRS standarder och redovisningen skiljer sig därför mot 

börsnoterade företag. Det försvårar jämförelsen av olika årsredovisningar då de inte 

framtagits med samma riktlinjer och krav. I urvalet av företag kommer ej företag med 

en styrelse på mindre än fyra ledamöter att ingå. Anledningen är att antalet 

styrelseledamöter i respektive företag bör vara någorlunda homogent för att vissa 

företag inte skall påverka studiens resultat för starkt. 
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1.7 Uppsatsens disposition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1: Inledning 
Innehåller avsnitten: bakgrund, problemdiskussion, 
problemformulering, hypotes, syfte, avgränsningar 
samt disposition. 
 
 
Kapitel 2: Metod 
Här redogörs det för de metoder som används för 
framtagningen av uppsatsen. 
 
 
 
Kapitel 3: Teori 
Här presenteras den teori som ligger till grunden för 
tolkningen av uppsatsens empiri.  
 
 
 
Kapitel 4: Empiri 
Här presenteras den data som ligger tillgrund för 
analysen.  
 
 
 
Kapitel 5: Analys 
Här presenteras den analys som empirin ligger till 
grund för samt kopplingar till uppsatsens teoretiska 
referensram. I avsnittet redovisas även de resultat 
som studien påvisat. 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 6: Slutsats 
I det avslutande kapitlet redovisas slutsatsen som 
uppsatsen har kommit fram till samt förslag på 
vidare studier 
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2 Metod 
I följande kapitel presenteras de metoder och tillvägagångssätt, utifrån uppsatsens 

syfte som författaren har använt sig av för att besvara frågeställningen. Till sist 

avslutas kapitlet med en kritisk granskning av den valda metoden samt en presentation 

av en alternativ metod för denna studie. 

2.1 Val av metod 

Författaren har valt att genomföra en litteraturundersökning för att undersöka om 

företagsstyrelsens sammansättning har en påverkan på företagens årliga resultat. I 

litteraturundersökningen är det information från företagens årsredovisningar som har 

behandlats. Det väsentliga har varit att inhämta information angående olika 

styrelsesammansättningar. Den information som författaren har erhållit genom 

litteraturstudien är framför allt angående styrelseledamöternas roll och profil inom 

företagsstyrelsen. Rollen och profilen har bedömts av författaren genom information 

som ålder, utbildning, erfarenhet från olika branscher, antal år i styrelsen på det 

gällande företaget. Från årsredovisningarna har även de nyckeltal som krävs för att 

beräkna företagens EVA-värde inhämtas. 

Resultatet från undersökningen av företagsstyrelsens sammansättning har jämförts med 

respektive företags EVA värde. Detta för att besvara uppsatsens frågeställning 

”påverkar företagsstyrelsens kompetens, erfarenhet och engagemang svenska IT-

företagets årliga resultat?”. Slutligen har en intervju genomförts med Katarina 

Mellström som är verkställande direktör för IT-företaget Mandator. Syftet med intervju 

var att diskutera resultatet som studien påvisat.   

2.2 Statistiska tester och beräkningar 

2.2.1 Nyckeltalet EVA 

I uppsatsen har författaren använt sig av nyckeltalet EVA för att bedöma hur 

framgångsrikt ett företag har varit rent ekonomiskt. EVA är ett mått på företagets 

verkliga värde, det som beräknas är ägarnas ekonomiska mervärde efter skatt12. Det är 

ett nyckeltal som passar alla företag utom riskföretag som utvecklas och förändras i 

                                                 
12 Hansson och Arvidsson, 2001, sid 126 
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snabb takt13. Nyckeltalets styrka är att det tar hänsyn till mycket information om 

företaget14.  

EVA beräknas enligt följande formel: 
 

  )kapitalSysselsatt*r()T1(*EBITEVA WACCc −−=  

  ( ) ( ) stningDirektavka*
BS

B)T(1*skattföredLånekostna*
BS

Sr cWACC +
+−

+
=  

 

S= Skulder, exklusive leverantörsskulder  

B= Börsvärdet 

Tc= Bolagsskatten  

EBIT= Rörelseresultatet 

Sysselsatt kapital = Eget kapital + Skulder, exklusive leverantörsskulder 

Lånekostnad före skatt = Amorteringar / Räntebärande långfristiga skulder 

2.2.2 Chi-tvåtest 

Författaren har valt att använda sig av ett chi-tvåtest för att bedöma om uppsatsens 

hypoteser skall accepteras eller förkastas. I chi-tvåtestet jämförs de faktiska värdena 

med de förväntade värdena enligt nollhypotesen15.  Anledningen till valet av chi-

tvåtestet är att det går att applicera på data från flera olika skalnivåer.  

Nivåerna på skalorna är nominalnivå, ordinalnivå, intervallnivå samt kvotnivå16. 

Studien kommer främst att beröra skalnivåerna, nominalnivå och kvotnivån.  

                                                 
13 Gray., What’s your magic number, sid 1-2 
14 Monks och Minow, 2004 , sid 69 
15 Körner S. och Wahlgren L., 2005, sid, 153 
16 Descombe, 1998, sid 236 
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Chi-två testet beräknas enligt följande formel: 

  ( )∑ −
=

E
EOX

2
2  

O = Observerade  

E = De förväntade 

2.2.3 Pearsons produktmoment korrelation 

Pearsons modell för korrelation har använts i studien för att beräkna de eventuella 

sambanden. Korrelation är ett statistiskt mått för att mäta samband mellan två variabler. 

I uppsatsen har korrelationen beräknats mellan kompetens i form av högskolepoäng 

och nyckeltalet EVA. Erfarenhet har beräknats som antalet år ledamöterna har varit 

verksamma inom styrelsen och EVA-värdet. Till sist har korrelationen mellan 

engagemang i form av antalet styrelser som styrelseledamöterna är verksamma i och 

nyckeltalet EVA beräknats. Pearsons korrelation beräknas med koefficienten r, den 

visar både på om det är ett negativt eller positivt samband samt hur starkt det möjliga 

sambandet är. Koefficienten kan inta ett värde mellan -1 och +1. Ju närmare ett värde 

är ett, desto starkare är sambandet mellan variablerna. En korrelation på noll visar att 

det inte finns något samband, vilket ger en horisontell regressionslinje. 

Regressionslinjen är en linje som beskriver genomsnittssambandet mellan två 

variabler17.  Korrelationens värde kan tolkas enligt följande: ett värde upp till 0,20 visar 

på ett måttligt samband, 0,30-0,40 ett relativt starkt samband och över 0,5 ett mycket 

starkt samband18.  Korrelationen i studien har beräknats med följande formel:   

 

( ) ( ) ( ) ( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −−++−−
=

yx

nn11

S*S*N
YYXX...YYXX

r  

 

 

                                                 
17 Körner och Wahlgren, 2005, sid 73 
18 Johannessen och Tufte, 2003 sid 186-190 

X = Är den oberoende variabeln 

Y = Är den beroende variabeln 

N = Antalet observationer 

S = Standardavvikelsen 
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2.3 Informationssökning 

Vid samhällsvetenskapliga undersökningar finns det två olika sorters data, primärdata 

och sekundärdata. Primärdata är data som inte har funnits tillgängligt innan studien 

inleddes. Datamaterialet samlas in för första gången och det kan ske exempelvis via 

intervjuer eller enkäter. Till skillnad från primärdata har sekundärdata redan tidigare 

samlats in av någon annan. Det handlar framför allt om statistik, men kan även vara 

årsredovisningar19.    

2.3.1 Primärdata 

Den primärdata som använts i studien är en intervju med den verkställande direktören 

för företaget Mandator, Katarina Mellström. Intervjun som var en delvis strukturerad 

intervju som genomfördes för att diskutera resultatet av uppsatsen. Författaren ansåg 

att det var viktigt för uppsatsen att få en utomståendes synpunkt på uppsatsen för att 

öka studiens reliabilitet20.  

2.3.2 Sekundärdata 

De sekundärdata som har använts i studien är information som har införskaffats via 

tidskrifter, Internet samt litteraturstudier av årsredovisningar.  

Litteraturstudiens syfte var att fastställa ledamöternas kompetens, erfarenhet och 

engagemang inom styrelsearbete. Kompetens är enligt Norstedts stora svenska ordbok 

”att ha egenskapen att uppfylla formella krav”. Till erfarenhet räknas ”det att ha 

utövande av någon praktisk verksamhet bakom sig”.  Engagemang är ”inriktning av 

krafter och intresse”. Utefter dessa definitioner har författaren förtydligat och anpassat 

definitionerna för denna undersökning. Kompetens och erfarenheter definierar 

författaren som vilken utbildningsnivå samt hur länge styrelseledamoten har varit 

verksam i styrelsen. Engagemang definieras enligt hur många styrelser som ledamoten 

sitter i samtidigt.  

                                                 
19 Dahmström, 2005, sid. 75 
20 Johannessen och Tufte, 2003, sid. 98 
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2.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om den insamlade informationens relevans. Om undersökningen 

mäter det som den var tänkt att mäta. Är den information som har samlats in 

representativ för hela populationen? Om den inte är representativ för populationen och 

forskaren mäter något som inte är relevant för undersökningen är validiteten låg21.  

Reliabilitet är hur tillförlitlig informationen som insamlas är, hur den har samlats in och 

hur den har bearbetats. Det handlar om att resultatet skall bli detsamma oavsett vem 

som utför dem. Detta kan testas genom att undersökningen upprepas ett antal gånger 

för att se om resultatet blir detsamma22.   

Författaren anser att undersökningens validitet är hög eftersom metoden för 

undersökningen har diskuterats och godkänts av uppsatsens handledare. Författaren 

anser även att reliabiliteten för uppsatsen är hög eftersom den baseras på 

årsredovisningar som är upprättade enligt internationell redovisningsstandard, 

IAS/IFRS. 

2.5 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Inom den samhällsvetenskapliga metodläran finns det två olika ansatser, de kvalitativa 

och de kvantitativa23. Många gånger använder forskare en kombination av dessa 

eftersom de kompletterar varandra24.   

Den kvantitativa metoden bygger på olika räkneoperationer och förknippas ofta med 

analyser25. Det insamlade datamaterialet behöver dock inte endast bestå av siffror utan 

kan även vara text som har kodats om till siffror. Den passar bäst till storskaliga 

undersökningar som forskaren sedan kan göra statistiska generaliseringar av26.  

Den kvalitativa metoden behandlar data i form av ord som många gånger samlas in 

med hjälp av intervjuer. Det gör att den kvalitativa metoden är mer flexibel då 

                                                 
21 Johannessen och Tufte, 2003, sid. 47 
22 Asbjörn Johansen och Per Arne Tufte, 2003, sid 265 
23 Johannessen och Tufte, 2003, sid 20 
24 Johannessen och Tufte, 2003, sid 78 
25 Denscombe, 1998, sid 203-208 
26 Johannesen och Tufte, 2003, sid 70-73 



 11  

undersökningen är mer dynamisk27. I motsats till den kvantitativa metoden passar den 

kvalitativa metoden bättre för mindre undersökningar28.  

Den kvantitativa metoden är den primära metoden som används i denna uppsats. 

Anledningen till det är att metoden är användbar till statistiska generaliseringar och 

orsakssamband. Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan 

årsresultat och styrelsesammansättningar. En statistisk generalisering anser författaren 

vara väsentligt för att kunna applicera resultatet på andra företag än de i 

undersökningen. Uppsatsen berör även den kvalitativa forskningsmetoden i form av en 

slutgiltig intervju. Syftet med intervjun är att få en djupare insikt i styrelsearbete samt 

att diskutera studiens resultat med någon som är erfaren inom området.    

2.6 Population och urval 

Populationen utgör en ram för den totala gruppen som uppsatsen vill undersöka29. 

Populationen för den här uppsatsen är Svenska IT-företag som finns noterade inom 

informationsteknik-sektionen vid OMX Stockholm30.. Att undersöka hela populationer 

blir oftast för omfattande därför brukar forskare vanligtvist välja ut en del av den. Den 

del som undersöks kallas för urval och skall vara representativt för hela populationen. 

Detta för att forskaren skall kunna dra generella slutsatser av studiens resultat31. 

Urvalsgruppen för den här uppsatsen har tagits fram genom ett tillfällighetsurval. Det 

är ett icke-sannorlikhetsurval som bygger på att forskaren väljer urvalet efter 

bekvämlighet. Urvalet för denna uppsats är de företag vilkas årsredovisningar finns 

publicerade på informationstekniks-sektionen på OMX Stockholms webbsida32. 

Företagen måste även inneha en styrelse som omfattas av fler än tre personer.  

De företag som finns med i urvalet är följande: 

 

 

                                                 
27 Johannesen och Tufte, 2003, sid 69-71 
28 Denscombe, 1998, sid 205 
29 Denscombe, 1998, sid 18 
30http://omxsv.ar.wilink.com/asp/N010_search_results_SWE.asp?sort2=Informationsteknik&session_ID=
421A0B13900548A8&Select_Reports=1&page=repselect, tillgänglig 2007-05-02 
31 Descombe, 1998, sid 18 
32http://omxsv.ar.wilink.com/asp/N010_search_results_SWE.asp?sort2=Informationsteknik&session_ID=
421A0B13900548A8&Select_Reports=1&page=repselect , tillgänglig 2007-05-02  

• Axis AB 

• HiQ International AB 

• IBS AB 

• Jeeves Information Systems AB. 

• Sandvik AB 

• Sigma AB 

• TietoEnator Corporation 

• Wise Group AB 
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2.6.1 Bortfall 

När forskare genomför urvalsundersökningar är det normalt med bortfall. Bortfall är de 

respondenter som är med i urvalet, men som av någon anledning inte är med i studien. 

Det kan handla om att respondenter inte svarar på undersökningens enkäter eller att 

respondenterna av någon annan anledning inte passar i studien33. Studiens bortfall 

berör företagen Anoto Group AB, Doro AB Prevas AB, PartnerTech AB.  Anledningen 

till bortfallen skiljer sig lite, Doro AB valdes bort av anledningen att det inte gick att 

beräkna EVA-värdet med årsredovisningen som underlag. En av de avgörande posterna 

i årsredovisningen var ihopslagen med en annan post och den saknade noter. 

Författaren valde därför att utesluta företaget ur studien då det inte gick att avgöra 

postens värde. Anoto Group AB, Prevas AB samt PartnerTech AB saknade information 

om styrelseledamöternas utbildning i årsredovisningarna och av den anledningen 

valdes bort.  

2.7 Alternativa metoder 

En alternativ metod till litteraturstudier skulle kunna ha varit en enkätundersökning via 

e-post. En enkätundersökning hade kunnat ge mer information angående 

styrelseledamöterna. Problemet med en enkät undersökning är att det inte går att få 

direkt kontakt med personer som sitter i företagsstyrelser. Företagen lämnar inte ut 

några uppgifter om styrelseledamöterna vilket försvårar undersökningen. Av 

författarens erfarenhet blir svarsfrekvensen alldeles för låg för att undersökningen skall 

bli representativ för hela populationen. Svarsfrekvensen tenderar att bli lägre om 

respondenterna är stressade och prioriterar det som de anser vara viktigt34. Författaren 

tror att det kan vara orsaken till den låga svarsfrekvensen.  

2.8 Kritisk granskning av metoden 

Att använda sig av enbart sekundärdata som grund för beräkningarna i studien medför 

att undersökningen inte blir lika djup som den hade kunnat bli som vid användning av 

primärdata. Frågor som hade kunnat besvaras i en enkät blir istället obesvarade. Många 

frågor har dock kunnat besvaras med hjälp av informationen från respektive företags 

årsredovisningar. Det är något författaren är medveten om, men med tanke på den låga 

svarsfrekvensen vid enkätundersökningen är ändå denna metod att föredra.   

                                                 
33 Johannessen och Tufte, 2003 sid. 136 
34 Denscombe, 1998, sid 28 
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3 Teori 
I följande kapitel kommer den teori som ligger till grund för uppsatsen att presenteras. 

Det inleds med en förklaring på vad en företagsstyrelse har för syfte och följs sedan av 

en beskrivning av teorin.  

3.1 Referensram 

3.1.1 Företagsstyrelsens syfte 

Det finns två ledande synsätt när det gäller vilket syfte en företagsstyrelse har.  Ett av 

synsätten innebär att företagsstyrelsen finns till för att maximera vinsten för företagets 

ägare. Ägarna är de som innehar majoriteten av företagets aktier. Detta synsätt 

förespråkas av de anglosaxiska nationerna samt Australien, Canada och Storbritannien. 

Övriga länder ser företagsstyrelsens huvudsyfte som att representera samtliga 

aktieägare. Företagsstyrelsens uppgift är att representera aktieägarna även om synsättet 

om vem styrelsen skall tänka på i första hand kan skilja sig mellan olika länder35.  

En företagsstyrelses ansvar och direktioner kan skilja sig från varandra beroende på 

vilken bolagskod som de efterlever. Det finns dock några huvudpunkter som är 

gemensamma för alla bolagskoder. De handlar om att styrelsen skall leda företaget 

både när det gäller vilken strategi de bör använda samt vilken struktur företaget bör 

inneha. Styrelsen skall även avgöra vilken marknad som företaget skall inrikta sig på. 

De har sedan ansvar för att detta genomförs inom organisationen och att det finns 

kontrollsystem, både finansiella och operationella. Företagsstyrelsen har ett ansvar 

gentemot företagets investerare att förse dem med den information de har rätt till 

angående företaget. Pensions- och hälsoplaner är även deras ansvar samt att företaget 

inte bryter emot några etiska regler. Till sist är det även deras uppgift att utse företagets 

VD36.     

3.1.2 Kriterier för val av styrelseledamöter 

Uppsatsens huvudteori är från Corporate Governance som förklarar de olika processer 

och aktiviteter som påverkar företagets händelser utifrån tre olika aktörsgrupperna. 

Dessa aktörsgrupper är styrelsen, ledningen och aktieägarna. Uppsatsen fokuserar på 
                                                 
35 Monks och Minow, 2004, sid 532 
36 Monks och Minow, 2004, sid 533 
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styrelsen sammansättning och hur styrelseledamöters egenskaper påverkar företagets 

resultat. 

När ett företag väljer nya styrelseledamöter finns det vissa kriterier som man bör ta 

hänsyn till. Det handlar framför allt om fyra specifika kriterier vilka är erfarenhet, 

personlighetsdrag, kärnkompetens och tillgänglighet. 

Mer ingående betyder det att en styrelseledamot måste kunna ägna den tid och 

uppmärksamhet som ett företags aktiviteter kräver. Enligt den svenska bolagskoden är 

det styrelseledamotens skyldighet att ta reda på den information som är nödvändig för 

uppdraget37.  Han eller hon måste även inneha den karaktär, integritet samt erfarenhet 

som krävs för att kunna bidra till företaget. De måste kunna tala oberoende och våga 

uttrycka sina åsikter. Förstå förändringar i regionala, nationella och internationella 

händelser. Det är viktigt att en styrelseledamot har kunskap och kan tala 

”affärsspråket” inom redovisningsområdet för att de skall kunna tolka och förstå 

balansräkningar, kassaflödesanalyser, resultaträkningar samt soliditetstal. Att en 

företagsstyrelse inte har exakt samma bakgrund är även väsentligt för att de skall kunna 

se på frågor och problem i från olika synvinklar38.  

3.1.3 Agentteorin 

Agentteorin handlar om relationen mellan ägarna och cheferna. Ägarna kallas för 

principaler och cheferna för agenter. Agenterna representerar principalerna och skall 

agera efter deras intresse. Teorin utgår ifrån att agenterna är rationella och 

nyttomaximerande39. En stor risk finns dock och det är att agenterna tjänar sitt eget 

intresse istället för principalernas. Den risken brukar vanligtvis minimeras med hjälp 

av ett kontrakt. I kontraktet köper principalerna agenternas tjänster för ett pris som 

många gånger är högt för att agenterna inte ska lockas av att tjäna sitt eget intresse. 

Agenterna används då principalerna känner att de själva inte har tid och möjlighet att 

kontrollera en organisation40.  

                                                 
37 http://www.bb.se/~upload/documents/Bolagsstyrningskoden_2004.pdf, stycke 3 
38 Monks och Minow, 2004, sid 534 
39 Artsberg K. 2005, sid 83-86 
40 Hatch M. J., 2002, sid 366-367 
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras det insamlade datamaterialet som är relevant för studien. 

De beräkningar som har genomförts i studien presenteras även här. Kapitlet avslutas 

sedan med en sammanfattning av den intervju som har genomförts. 

 

Uppsatsen undersöker om det finns något samband mellan nyckeltalet EVA och 

företagsstyrelsens sammansättning. Sammansättningen definieras här som 

styrelseledamöternas kompetens i form av kunskap, erfarenhet samt engagemang. 

Kunskapen berör styrelseledamöternas nivå och inriktning på kunskapen. Erfarenheten 

definieras som antalet år de har tjänstgjort i styrelsen. Hur många olika styrelseuppdrag 

de innehar vid en och samma tidpunkt ses som deras nivå av engagemang. 

4.1 Bakgrunden till beräkningarna 

Beräkning av ledamöternas kunskapsnivå genomförs med hjälp av att ersätta varje titel 

och examensgrad med den lägsta nivå av högskolepoäng som finns för respektive 

utbildning. I vissa fall har ledamöterna fler än en titel eller examensgrad exempelvis 

som civilekonom samt doktorand i teknologi. Detta har bidragit till att dessa 

styrelseledamöter har fått dubbla poäng i beräkningen och därmed ökat det 

genomsnittliga värdet hos företaget. I andra fall saknar styrelseledamöterna utbildning i 

form av examensgrad eller titel i årsredovisningen. I dessa fall har de påverkat det 

genomsnittliga värdet negativt.  

Bedömningen av engagemang utgår ifrån hur många styrelseuppdrag som ledamöterna 

innehar. Har ett företag ledamöter med flera styrelseuppdrag utöver det egna företagets 

anses de enligt författaren ha ett större engagemang än om de endast har ett 

styrelseuppdrag. Erfarenheten bedöms efter hur länge de har varit verksamma 

ledamöter i företagets styrelse. 

4.2 Kompetens i form av utbildning 

Det nuvarande svenska akademiska utbildningssystemet härstammar från de lagar och 

föreskrifter som regering och riksdag författar. Dokumenten beskriver de regler som 

högskolor och universitet ska följa för att fastställa olika examensbevis41. 

                                                 
41 http://www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler/hogskoleforordningen.106.5b73fe55111705b51fd80001330.html Tillgänglig 2007-

06-02 
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Fram till första juli 2007 har olika examina från högskolor och universitet utdelats som 

ett bevis på en students kunskapsnivå i form av antalet högskolepoäng baserat på ett 

poängsystem med 20 högskolepoäng per termin. Efter första juli 2007 kommer nya 

bestämmelser för examen och högskolepoängberäkning att införas där varje termin ger 

30 högskolepoäng. Uppsatsen beräknar högskolepoängen efter det gamla systemet 

eftersom det är mer representativt för de personer som har redan genomgått 

utbildningen42.  

4.2.1 Utbildningsnivå och inriktning 

Högskolor och universitet ger i huvudsak tre olika nivåer av examina för studenter som 

bevis för deras akademiska kunskapsnivå. Grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå 

och de har olika examen för varje nivå43. 

Grundnivån innehåller minst 80/120 högskolepoäng där målet är att studenten skall 

kunna visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området. Följande generella 

examen på grundnivån finns med i undersökning Högskoleexamen 80 och 

Kandidatexamen 120. Avancerad nivå innehåller minst 160 högskolepoäng och bygger 

på målet från den grundläggande nivån men krav på fördjupade kunskaper inom sitt 

område. Forskarnivån innehåller utöver grundläggande och avancerade nivån, två års 

heltidsstudier för licentiatexamen eller fyra års studier för en doktorsexamen vilket 

författaren anses motsvara totalt 240 samt 320 högskolepoäng. inom ett område. En 

högskole-, kandidat- och magisterexamen kan man ta inom följande områden: 

humanistisk/samhällsvetenskaplig, medicinsk, naturvetenskaplig, teknisk och 

vetenskaplig44.  

4.3 Beräkningar 

4.3.1 Företagens utbildningsnivåer 

De två vanligaste titlarna hos de undersökta företagen är civilingenjör och civilekonom. 

Av totalt 57st styrelseledamöter är det 18 av dem som innehar en civilingenjörsexamen 

                                                 
42 http://www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler/hogskoleforordningen.106.5b73fe55111705b51fd80001330.html Tillgänglig 2007-
06-02 
43 http://www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler/hogskoleforordningen.106.5b73fe55111705b51fd80001330.html Tillgänglig 2007-
06-02 
44 http://www.hsv.se/lagochratt/lagarochregler/hogskoleforordningen.106.5b73fe55111705b51fd80001330.html Tillgänglig 2007-
06-02 
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och 11 av dem som har en civilekonomsexamen. Utbildningarna är på 160 respektive 

120 högskolepoäng. Samtliga företag har en kombination av ledamöter i styrelsen med 

en teknisk och ekonomisk inriktning på deras utbildningar. Endast två av nio företag 

har ledamöter med juridiskt examen i styrelsen. Tre av de totalt 57 ledamöterna innehar 

ingen vidareutbildning efter grundskolan. En av ledamöterna har ingen eftergymnasial 

utbildning. De resterande 53 styrelseledamöterna har någon form utbildning från 

universitet eller högskola.   

4.3.2 Antal högskolepoäng i respektive företagsstyrelse 

I Samtliga företag finns det styrelseledamöter som har tagit högskolepoäng eller 

examen. Endast 7 % av styrelseledamöterna saknar akademisk utbildning. Den 

genomsnittliga högskolepoängen för samtliga företags styrelseledamöter ligger på 144 

poäng. Den styrelse med den högsta genomsnittliga högskolepoängen är HiQ AB som 

har ett snitt på 169 poäng.  

Axis AB är den styrelse som har det lägsta genomsnittet av högskolepoäng och de 

ligger på en nivå av 128 poäng. Hälften av styrelserna hamnar inom intervallet av 130-

140 högskolepoäng. Till dessa styrelser hör Sandvik AB, Sigma AB, TietoEnator samt 

Wise Group AB. Det två resterande företagens styrelser IBS AB och Jeeves 

Information Systems AB finns inom intervallet 150-160 högskolepoäng.  

 

Högskolepoäng för respektive styrelse
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Figur 1 Diagram över den genomsnittliga högskolepoängen per företags styrelse 
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4.3.3 Styrelseledamöternas engagemang 

I samtliga företag förekommer i styrelsen, ledamöter som har fler än ett 

styrelseuppdrag. Det genomsnittliga antalet olika styrelseuppdrag som en styrelse har 

är 3,7 stycken per styrelseledamot. De företag vars styrelseledamöter som i genomsnitt 

har flesta antal styrelseposter i andra företag är Jeeves Informations System AB. 

Sammanlagt har de tillsammans 32 olika styrelseuppdrag på fem personer, det ger ett 

genomsnitt på 6,4 poster. HiQ AB är det företag som har det lägsta genomsnittet av 

antalet styrelseposter i andra företag. De har endast 20 poster på sju personer, vilket ger 

ett genomsnitt på 2,9 poster. Resterande företag har ett genomsnitt som finns inom 

intervallet 3,7-5,7 poster per person.  

 

Antal olika styrelseuppdrag inom respektive företagsstyrelse
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Figur 2 Diagram över antalet olika styrelseuppdrag som finns inom en och samma styrelse 

4.3.4 Erfarenheten inom företagets styrelse 

Samtliga företag har en eller flera styrelseledamöter som har varit verksamma inom 

styrelsen i mer än ett år. Det totala genomsnittet för antalet år i styrelsen för samtliga 

företag är 5,9 år. Genomsnittet för antalet år styrelseledamöterna arbetat inom 

respektive styrelse skiljer sig ganska mycket.  
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Genomsnittligt antal år i styrelser
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Figur 3 Diagram som beskiver genomsnittet för antalet år styrelseledamöterna för respektive företag har varit verksamma i styrelsen 

Företaget där styrelseledamöterna har varit verksamma flest antal år är IBS AB på 11,8 

år. Fem av de åtta företagen befinner sig inom intervallet 3,0-5,5 år. Dessa företag är 

Wise Group AB på 3 år, Sandvik AB på 4,4 år, HiQ AB på 4,9 år, Jeeves Information 

System på 5,2 år samt TietoEnator på 5,5 år. De två resterande företagen är Sigma AB 

och Axis AB med ett genomsnitt på 6 resp. 7,8 år.  

4.3.5 Prövning av den första hypotesen 

Den första hypotesen handlar om att den genomsnittliga högskolepoängen hos en 

företagsstyrelse är på 140 poäng. Ett genomsnitt på 140 poäng betyder att 

företagsstyrelsens genomsnittliga utbildningsnivå ligger mellan en kandidatexamen på 

120 poäng och en magisterexamen på 160 poäng. Den första hypotesen accepteras med 

bakgrund av att värdet för chi-två ryms inom gränsen för det kritiska värdet. Samtliga 

beräkningar återfinns i bilaga nr 7, Beräkningar av chi-tvåtest. 

 

Observerat 
genomsnitt 

Förväntat 
genomsnitt  

( )
∑

−
E

EO 2

 
Den kritiska 
gränsen 

Hypotesprövning 

1154,7 1120 10,8 14,07 
Hypotesen 
förkastas ej 

Tabell 1, Beskriver de totala värdena som beräknades vid prövningen av den första hypotesen 

4.3.6 Prövning av den andra hypotesen  

Den andra hypotesen handlar om att den enskilda styrelseledamoten i genomsnitt är 

verksam inom styrelsen i 3 år. Hypotes skall bidra till en bredare bild av hur 

styrelseledamöternas erfarenheter från den enskilda styrelsen ser ut. Beräkningarna 
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resulterade i att den andra hypotesen förkastas. Anledningen är att den kritiska gränsen 

är lägre än värdet för chi-två. Det betyder att styrelseledamöterna i företagen i 

genomsnitt inte är verksamma i styrelsen i tre år. Samtliga beräkningar finns i bilaga nr 

7, beräkningar av chi-tvåtest. 

 

Observerat 
Genomsnitt  

Förväntat 
Genomsnitt  

( )∑ −
E

EO 2
 

Den kritiska 
gränsen 

Hypotesprövning 

48,62 24 41,18 14,07 
Hypotesen 
förkastas 

Tabell 2 Beskriver de totala värdena som beräknades vid prövningen av den andra hypotesen 

4.3.7 Prövning av den tredje hypotesen 

Den tredje hypotesen handlar om att den enskilda styrelsemedlemmen i genomsnitt är 

verksam i tre olika företagsstyrelser samtidigt. Är styrelsemedlemmen aktiv i flera 

olika styrelser visar det på att han eller hon har ett engagemang när det gäller 

styrelsearbete. Beräkningarna resulterade i att hypotesen accepteras, den kritiska 

gränsen är högre än värdet för chi-två. Det betyder att engagemanget hos 

företagsstyrelserna är högt eftersom de i genomsnitt är verksamma i tre styrelser 

samtidigt. Samtliga beräkningar finns i bilaga nr 7, beräkningar av chi-tvåtest. 

 

Observerat 
genomsnitt 

Förväntat 
genomsnitt  

( )
∑

−
E

EO 2
 

Den kritiska 
gränsen 

Hypotesprövning 

34,14 24 10,1 14,07 
Hypotesen 
förkastas ej 

Tabell 3 Beskriver de totala värdena som beräknades vid prövningen av den tredjehypotesen 
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4.3.8 Beräkning av företagens EVA-värden 

Nyckeltalet EVA är ett mått på företagets mervärde efter skatt för ägarna. 

Beräkningarna av de undersökta företagens EVA-värden resulterade i följande värden. 

De detaljerade uträkningarna kan ses i bilaga 1, EVA-värden. Studien visar en jämn 

fördelning mellan positiva och negativa resultat hos företagen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3.9 Korrelationssamband mellan EVA och högskolepoäng 

Vid beräkning av det linjära sambandet mellan EVA-värdet och styrelseledamöternas 

högskolepoäng får korrelationskoefficienten värdet 0,1992. Värden upp till 0,20 

beräknas inneha ett måttligt samband45. Det är inte ett starkt samband, men det finns 

ändå ett samband. Det är ett positivt linjärt samband vilket illustreras i diagrammet 

nedan. Ett positivt linjärt samband betyder att ett högre genomsnitt av högskolepoäng 

hos en företagsstyrelse ger ett högre EVA-värde. Variationen mellan högskolepoängen 

och EVA-värdet beror till 3,9% på att högskolepoängen inte är detsamma för samtliga 

företag46. Samtliga beräkningar finns i bilagan nr 2, Beräkning av korrelation. 

                                                 
45 Johannessen och Tufte, 2003 sid 190 
46 Körner och Wahlgren, 2005 sid 76-77 

Företag EVA-värde
TietoEnator     157 466 652 kr 
Axis AB     156 207 448 kr
HiQ AB       77 763 916 kr
Jeeves Information System AB        7 543 000 kr 
Sigma AB -   303 828 kr
Wise Group AB -   2 958 900 kr
IBS AB -   208 899 363 kr
Sandvik AB -    5 259 956 913 kr 

   Tabell 4 Sammanfattande tabell över företagens beräknade EVA-värden 
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Det linjära sambandet mellan EVA-värdet och högskolepoäng
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Figur 4 Beskiver det linjära sambandet mellan EVA-värdet och företagsstyrelsernas genomsnittliga högskolepoäng 

4.3.10 Korrelationssamband mellan EVA och antalet år i styrelsen 

Värdet för korrelationskoefficienten blir vid beräkning av det linjära sambandet mellan 

EVA-värdet och antalet år i styrelsen endast -0,013. Det är ett värde för nära noll för att 

det skall kunna visa på något samband mellan dessa variabler47.  

Det linjära sambandet mellan EVA-värdet och antalet år i styrelsen
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Figur 5 Beskiver det linjära sambandet mellan EVA-värdet och antal år styrelseledamöterna är verksamma i företagsstyrelsen 

  

                                                 
47 Johannessen och Tufte 2003, sid 188 
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Diagrammet visar en nästintill rät linje vilket det är ett tecken på att det inte finns något 

samband mellan variablerna. Variationen mellan antalet år i styrelsen och EVA-värdet 

beror till 0,016 ‰ på antalet år som styrelseledamöterna i genomsnitt har varit 

verksamma i styrelsen. Samtliga beräkningar finns i bilagan nr 2, beräkning av 

korrelation.  

4.3.11 Korrelationssamband mellan EVA och antalet styrelseuppdrag 

Vid beräkning av det linjära sambandet mellan EVA-värdet och antalet styrelseuppdrag 

som ledamöterna har i genomsnitt blir värdet endast 0,029. Det här värdet är även det 

för nära noll för att det skall gå att säga att det finns ett linjärt samband mellan dessa 

variabler. Detta påvisas även med den nästintill horisontella linjen i diagrammet nedan. 

Variationen mellan antalet styrelseuppdrag och EVA-värdet beror till 0,082 ‰ på 

antalet år som styrelseledamöterna i genomsnitt har varit verksamma i styrelsen. 

Samtliga beräkningar finns i bilagan nr 2, beräkning av korrelation. 

Det linjära sambandet mellan EVA-värdet och antalet styrelseuppdrag
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Figur 6 Beskiver det linjära sambandet mellan EVA-värdet och antalet styrelse uppdrag ledamöterna innehar 
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4.4 Intervjun 

4.4.1 Katarina Mellström, VD Mandator 

Mandator är ett IT-konsultföretag som börsnoterades 1997. Företaget har både teknisk 

kompetens och verksamhetskunskap med en bas i Norden och Baltikum.  

Katarina Mellström har en examen från Stockholms universitet. Där har hon studerat 

till civilekonom med inriktning mot internationell handel. Tidigare har haft flera chefs 

positioner på Ericsson. Hon har även haft en inblick i styrelser som Ericsson, Note och 

Mandator.  

4.4.2 Intervju med Katarina Mellström 

Tror du att det finns något samband mellan ett företags EVA-värde och den 
genomsnittliga högskolepoängen hos en företagsstyrelse? 

Rent generellt tror hon att det finns ett tydligt samband eftersom ledamöterna oftast 

sitter på poster inom näringslivet som ordinarie. Sedan får de tilläggsuppdrag i form av 

styrelseuppdrag. Det finns även styrelseproffs som enbart arbetar med styrelseuppdrag. 

De har dock oftast en yrkesmässig bakgrund som kräver akademiska studier. Att 

korrelationen inte är stark kan bero på att tidigare generationer inte behövde 

akademiskutbildning för att arbeta inom en företagsstyrelse. Då kunde man arbeta sig 

upp genom företaget och bli industri vd genom att endast ha avslutat folkskolan. Dessa 

tunga industrimagnater har fortfarande styrelseposter och skulle därför kunna påverka 

den genomsnittliga högskolepoängen.  

Vilken brukar vara den vanligaste sammansättningen av företagsstyrelser när det gäller 
högskolepoäng? 

Den vanligaste sammansättningen enligt Katarinas erfarenheter handlar framförallt om 

verksamhetskunnande. I en styrelse för teknikbolag tror hon därför att det finns en 

högre andel civilingenjörer.  

Hur brukar det i allmänhet gå till när man väljer in en ny medlem i en företagsstyrelse 
enligt din erfarenhet.  
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När man väljer in en ny medlem i en företagsstyrelse har man en valberedning. I 

valberedningen sitter representanter från ägarna och det är deras uppgift att 

säkerhetsställa att det blir en bra sammansättning av styrelsen. Vanligtvis diskuterar 

valberedningen med vd innan de tar det slutgiltiga beslutet. Förslaget om den nya 

styrelsemedlemmen presenteras sedan på bolagsstämman.  

När de skulle välja in en ny styrelsemedlem i Mandators styrelse frågade 

valberedningen Katarina om vilken kompetens hon hade behov av och få stöd från. 

Hon fick även ge namnförslag på den nya ledamoten.   

Katarina poängterar vikten av ledamöternas personliga egenskaper eftersom det är 

otroligt ansvarsfullt att sitta i en börsstyrelse. I de nya börsreglerna framgår det tydligt 

vilka kompetenser som bör finnas i en företagsstyrelse. Kompetens handlar om 

personens färdigheter och egenskaper. Färdigheter berör ämnen som att man är väldigt 

bra på branschen, ekonomi eller erfarenhet från något speciellt område. Du skall även 

kunna lyfta dig från detaljnivån och se hela sammanhanget. Erfarenheten är även av 

stor vikt för att kunna fatta rätt beslut med den låga mängd information som 

styrelseledamöterna förses med. 

Om du skulle gradera erfarenhet, kompetens och engagemang enligt studiens 
definitioner och börja med den du anser vara viktigast egenskapen. Hur skulle den 
graderingen se ut? Varför har du valt att placera dem i den ordningen? 

Den viktigaste egenskapen är erfarenhet, efter det kommer engagemang och på tredje 

plats hamnar kompetens. Erfarenheten är viktig för att man gjort något tidigare får man 

en viss insikt och den kan man sedan dela med sig av vid liknande frågor. 

Engagemanget är betydande eftersom det är väldigt jobbigt att prata framför en skara 

människor som bara längtar därifrån.   

Vad anser du om studiens resultat? Överensstämmer resultatet med dina erfarenheter? 

Katarina tror att det kan finnas ett samband mellan den genomsnittliga 

högskolepoängen och företagets EVA-värde, men hon tror att det kan finnas 

förklaringar till det. Beräkningarna som studien omfattar är konverterade till dagens 

poängsystem. Det bidrog till att Katarina trodde att hypotesen om att den 

genomsnittliga högskolepoängen är 140 poäng i en styrelse kan stämma. Hon tror även 

att den sista hypotesen om att man sitter 3 år i en och samma företagsstyrelse som 

förkastades kan vara korrekt. Av hennes erfarenheter sitter man oftast två 
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mandatperioder på två år vardera vilket gör att de sitter i styrelsen i 4 år. Den 

fullständiga intervjun finns i, Bilaga 1, Intervju med Katarina Mellström, VD Mandator 
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5 Analys och resultat 
I följande kapitel analyseras den empiri som studien är baserad på. Paralleller mellan 

empirin och den teoretiska referensramen kommer att påvisas.  Avsnittet kommer även 

att behandla studiens resultat.  

5.1 Kompetens  

Kompetens är ett mångtydigt ord vilket gör att det kan betyda olika saker för olika 

personer. Författaren har valt att definiera kompetens som utbildning. Mer ingående 

vilken inriktning samt nivå styrelseledamoten har på sin utbildning.  

5.1.1 Inriktningen på utbildningen 

Teorin om corporate governance tar upp fyra specifika kriterier som bör uppfyllas vid 

val av en ny styrelseledamot. Ett av kriterierna var att personen skall inneha 

kärnkompetens. Kärnkompetens handlar bland annat om att personen skall vara kunnig 

inom det område där företaget är etablerat. Studien visar på att styrelseledamöterna hos 

de företagen som är med i studien innehar kärnkompetens. Samtliga företag har en 

kombination av ekonomiskt och tekniskt utbildade personer inom styrelsen. Detta är 

även något som bekräftas i intervjun. Enligt Katarina Mellströms erfarenheter är 

företagsstyrelserna sammansatta efter verksamhetskunnande. Resultatet tyder på att 

styrelseledamöter i svenska IT-bolag har verksamhetskunnande och kärnkompetens. 

De är utbildade inom de områden där företagen är etablerade.    

5.1.2 Sammansättningen av högskolepoäng  

Kompetensen som nämndes i det tidigare stycket som ett viktigt kriterium vid val av 

nya styrelseledamöter enligt corporate governance berör även nivån av utbildningen. 

Författarens hypotes om att den genomsnittliga högskolepoängen är 140 poäng skulle 

visa på att företagsstyrelsen består av välutbildade akademiker. Enligt studien 

accepteras hypotesen vilket medför att svenska IT-företagsstyrelser består av 

välutbildade akademiker. Det är endast 7% av styrelseledamöterna inom de undersökta 

företagen som saknar någon utbildning. Katarina Mellström menar på att det skulle 
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kunna förklaras med att i tidigare generationer inte behövde någon utbildning för att bli 

industri vd.  

5.1.3 Sambandet mellan högskolepoäng och företagens EVA-värde 

En företagsstyrelses syfte är att värna om ägarnas intressen. Vem som klassas som 

ägare är beroende av vilket synsätt man anammar, det anglosaxiska eller inte. 

Företagets EVA-värde är ett mått på företagets mervärde för ägarna efter skatt. Enligt 

studien finns det ett samband mellan företagens EVA-värde och resp. företags 

genomsnittliga högskolepoäng hos styrelsen. Det resulterar i att kompetensen hos 

företagsstyrelsen kan ses som en faktor för företagets mervärde.   

5.2 Erfarenhet 

Författaren har valt att definiera erfarenhet som antalet år som styrelsemedlemmen har 

varit verksam inom företagets styrelse. Denna definition baseras på Nordstedts stora 

svenska ordbok som säger att erfarenhet är ”det att ha utövandet av någon praktisk 

verksamhet bakom sig” 

5.2.1 Antalet år i företagets styrelse 

Erfarenhet är ytterligare ett kriterium som skall uppfyllas enligt teorin om corporate 

governance. Styrelseledamoten måste inneha den erfarenhet som krävs för att kunna 

bidra till företaget. Enligt intervjun är erfarenheten den viktigaste egenskapen hos en 

styrelseledamot. Katarina Mellström menar på att tidigare erfarenhet från någon fråga, 

bidrar till en insikt som går att dela med sig av. Vidare säger hon även att erfarenhet är 

till stor nytta vid beslutsfattande. Vetskapen om vilken information som krävs för att 

fatta ett beslut kommer med erfarenheten och underlättar styrelsearbetet. Studien visar 

på att genomsnittet för antalet år i styrelsen för samtliga företags styrelseledamöter är 

5,9 år. Det är förmodligen anledningen till varför den andra hypotesen förkastades. Den 

handlade om att den enskilda styrelseledamoten i genomsnitt är verksam inom 

styrelsen i 3 år. Anledning till att den förkastades tror Katarina beror på att, enligt 

hennes erfarenheter sitter ledamöter oftast två mandatperioder eller flera. En 

mandatperiod är på två år och tillsammans skulle det bli fyra år i styrelsen. Resultatet 

visar på att styrelseledamöterna inom svenska IT-företag har en god erfarenhet av 
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styrelsearbete. Det till trots att hypotesen om erfarenhet förkastades. Anledningen är att 

de har varit verksamma flera år än hypotesen föreslog. 

5.2.2 Sambandet mellan erfarenheten och företagens EVA-värde 

I tidigare stycke beskrevs det att enligt teorin är erfarenhet ett kriterium vid val av nya 

styrelseledamöter. Även att styrelsens syfte är att värna om ägarnas intressen och att 

studien har undersökt detta med hjälp av nyckeltalet EVA. Studien visar på att 

erfarenheten är hög i företagens styrelser. Vid beräkning av sambandet mellan 

erfarenhet och EVA-värdet visar resultatet dock på att det inte finns något samband. 

Resultatet visar därför att det inte finns någon koppling mellan styrelsens erfarenhet och 

företagens mervärde efter skatt.  

5.3 Engagemang  

Nordstedts svenska ordbok definierar engagemang som ”inriktning av krafter och 

intresse”. Utefter den definitionen har författaren valt att definiera engagemang enligt 

hur många styrelser som ledamoten sitter i samtidigt. 

5.3.1 Antalet företagsstyrelser  

Teorier om corporate governance säger att det är styrelsen som har ett ansvar gentemot 

de som investerar i företaget. En styrelseledamot har skyldighet att söka nödvändig 

information som krävs för uppdraget. Engagemanget är betydelsefullt enligt Katarina 

Mellström eftersom hon anser att det är väldig jobbigt att prata inför ”döva öron”. Vid 

rankingen av egenskaperna erfarenhet, kompetens och engagemang placerade hon 

engagemang på en andra plats. I studien har det framkommit att det genomsnittliga 

antalet styrelseuppdrag för samtliga styrelseledamöter är 3,7 styrelser. Det till trots 

accepterades hypotesen om att styrelseledamöterna i genomsnitt är verksamma inom 

tre styrelser samtidigt. Resultatet från studien visar på att styrelsens i svenska IT-

företag har ett gott engagemang.  

5.3.2 Sambandet mellan engagemang och företagets EVA-värde  

Att styrelsen skall värna om investerarnas intresse har det handlat om i tidigare avsnitt. 

Det har även framkommit att styrelseledamöterna är engagerade i sitt styrelsearbete. 
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Resultat från studien visar dock på att det inte finns något samband mellan nyckeltalet 

EVA och styrelsens engagemang.   

5.4 Säkerhetsställa ledamöternas kompetens, erfarenhet och engagemang 

Agentteorin handlar om att principalerna använder sig av agenter för att utföra deras 

arbete. Många gånger har inte principalerna den tid och möjlighet att engagera sig i 

arbetet. Studien visar att en ny styrelseledamot väljs in i styrelsen på företagets 

bolagsstämma. Innan stämman har kommittén som består av representanter från ägarna 

valt ut en person som de vill skall representera dem i styrelsen. Ägarna får därmed 

kontroll över att styrelseledamöterna har de egenskaper och kriterium som 

rekommenderas enligt teorierna. Det resulterar i att styrelseledamöterna agerar som 

agenter till ägarna vilka är principalerna.  
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6 Slutsatser 
I följande kapitel kommer de slutsatser som studiens analys har bidragit till att 

presenteras. Avslutande sker en diskussion kring resultatet, förslag på vidare studier 

samt metodkritik. 

 

• Av faktorerna kompetens, erfarenhet och engagemang som studien fokuserar på när det 

gäller företagsstyrelsens sammansättning är det endast kompetensen som påverkar 

svenska IT-företages EVA-värde.  

• Styrelser hos svenska IT-företag har en god kompetens, erfarenhet och är engagerade i 

sitt styrelsearbete. 

• Att den första hypotesen om att den genomsnittliga högskolepoängen i svenska IT-

företagsstyrelser accepterades visar på att styrelseledamöterna är akademiskt utbildade. 

Statistiskt sett är fördelningen mellan kandidat- och magisterexamen jämn. 

• Den andra hypotesen om att styrelseledamöterna är verksamma inom samma styrelse i 

tre år förkastades. Då de var verksamma mer än tre år betyder det att de har hög 

erfarenhet, det till trots att hypotesen förkastades.  

• Den tredje hypotesen om att styrelseledamöterna är verksamma inom tre styrelser 

samtidigt accepterades. Det betyder att styrelseledamöterna är engagerade i sitt 

styrelsearbete.  

• Styrelseledamöternas kompetens påverkar företagets mervärde för ägarna efter skatt, 

vilket beräknas med nyckeltalet EVA. 

• Erfarenhet och engagemang är däremot inga egenskaper som påverkar resultatet, mätt 

med nyckeltalet EVA. 
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6.1 Avslutande diskussion 

6.1.1 Förkasta den andra hypotesen, antalet år i styrelsen. 

En förklaring till varför den andra hypotesen förkastades kan vara att mandatperioderna 

i styrelserna är på två år. I intervjun framkom det att styrelseledamöterna oftast sitter 

första perioden på två år och sedan blir omvalda till ytterligare en period. Det betyder 

att de vanligtvis sitter som styrelseledamöter i totalt minst fyra år. Att mandatperioden 

är på två år kan medför att den totala tiden i styrelsen automatiskt ökar med två år. Det 

göra att det genomsnittliga värdet för antalet år i styrelsen påverkas mer än om man 

bara blev vald ett år i taget. Om detta hade tagits i beaktning vid formuleringen av den 

andra hypotesen hade den förmodligen accepterats.   

6.1.2 Det totala genomsnittet av antalet styrelseuppdrag 

I många företagsstyrelser i dag arbetar det styrelseproffs. Ett styrelseproffs är en person 

som innehar styrelseposter i många styrelser48. Att vissa personer livnär sig på att vara 

styrelseledamöter kan påverka resultatet. De sitter i betydligt fler styrelser än de som 

inte är styrelseproffs vilket kan göra att de höjer det genomsnittliga resultatet. Det kan i 

sin tur ha påverkat studiens resultat.   

6.1.3 Beräkning av korrelationen 

I studien finns ett företag som har ett extrem värde vid beräkning av EVA. Sandvik AB 

har ett negativt EVA-värde på ca 5,3 miljarder. Det som kan ha påverkat det värdet är 

att Sandvik AB under år 2006 har haft stora amorteringar samt utdelningar till 

aktieägarna. Om Sandvik AB inte hade haft ett så extremt EVA-värde hade 

förmodligen resultatet av korrelationsberäkningarna blivit ett annat.   

6.2 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra en studie med likartad frågeställning, men med 

primärdata som den huvudsakliga informationskällan. Den undersökningen skulle 

sedan kunna jämföras med denna studie för att se om resultaten överensstämmer eller 

ej. Vidare skulle man kunna studera om styrelseledamöternas bakgrund och tidigare 

                                                 
48 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O859018 
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uppdrag kan ha någon inverkan på företagets EVA-värde. Det kan även vara intressant 

att se vilka branscher som de har erfarenhet ifrån och om det finns någon optimal 

sammansättning av styrelser. Den här studien är begränsad till att undersöka IT-

branschen. Man skulle vidare kunna undersöka flera branscher och studera om det ger 

samma resultat. Det som kunde vara intressant att jämför är bland annat utbildningen 

hos styrelseledamöterna och om de skiljer sig mellan de olika branscherna. Om 

majoriteten är utbildade inom den kategori företaget är verksam inom eller om 

utbildningen är densamma för alla styrelseledamöter oavsett bransch. 

6.3 Metodkritik 

Underlaget för beräkningarna av sambandet mellan ett företags EVA värde och 

företagets kompetens och erfarenhet baserades på sekundärdata. Författaren har därför 

varit tvungen att själv göra vissa objektiva bedömningar när informationen i 

årsredovisningarna inte har varit helt självklar. Det skulle möjligtvis kunna leda till att 

resultatet får en missvisande bild, till viss del.  Posterna i årsredovisningarna varierar 

från företag till företag vilket och eftersom det inte finns identiska poster har 

författaren behövt bedöma vilka poster det är som är relevanta för studien. Det har 

tyvärr inte varit möjligt att tala direkt med personer i styrelsen hos företagen vilket kan 

påverka resultatet då viss information kan ha utelämnats i årsredovisningarna. Det kan 

bland annat vara vilket huvudämne de har i sin kandidat- eller magisterexamen. 
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Intervju med Katarina Mellström, VD Mandator 
 

1. Tror du att det finns något samband mellan ett företags EVA-värde och den 
genomsnittliga högskolepoängen hos en företagsstyrelse? 
 
Jag kan säga så här att jag tror att majoriteten av de styrelser som jag har haft inblick i har 

en hög grad av genomsnittlig högskolepoäng, de är välutbildade akademiker som sitter i 

dagens styrelser och de gäller både Ericsson, Mandator, Note och några andra styrelser. 

Jag tror rent generellt att det finns ett tydligt samband eftersom man sitter oftast på poster i 

näringslivet som ordinarie innan tilläggsuppdrag i form av styrelseuppdrag. Det finns även 

de som är styrelseproffs, men även de har oftast en yrkesmässig bakgrund och som kräver 

akademiska studier.   

 

Tror du inte att det är en generationsfråga också det funderade jag över, förr i värden 

kunde du bli industri vd på att endast ha gått folkskola. Då man jobbade sig upp i 

företagen, jag vet inte riktigt hur mycket akademiska poäng någon som Ingmar Kamprad 

kan ha. Jag fick en sån känsla av för i en del styrelser tror jag att de fortfarande sitter 

personer som är varit tunga stora industimagnater som inte har så många högskolepoäng.  

Jag tror att det beror på att det förr i världen gick enklare att arbeta sig upp till en hög 

position utan egentligen någon form av formella meriter. Kan vara svaret på att man inte 

kan se den tydliga korrelationen.  

 
  

2. Vilken brukar vara den vanligaste sammansättning av företagsstyrelser när det 
gäller högskolepoäng? 

 
Jag tror så här att den vanligaste sammansättningen är framförallt verksamhetskunnande, 

så jag tror att om du sitter i en styrelse för ett teknikbolag tror jag att du har en högre andel 

civilingenjörer också. Vi har nog fifty-fifty här på Mandator. 

 
3. Hur brukar det i allmänhet gå till när man väljer in en ny medlem i en 

företagsstyrelse enligt din erfarenhet.  
 
Här har jag jätte liten erfarenhet, då jag bara har min egna erfarenhet att gå på. Man har en 

valberedning för det måste man ha, den är sammansatt av ägarna, av representanter från de 

olika ägarna.  Då är det valberedningens uppgift att man säkerhetsställer att man får en bra 

sammansättning på styrelsen. I mitt fall frågade de om vilken kompetens som jag hade 
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behov av att få stöd ifrån. Vi hade en dialog och jag kom upp med några förslag på namn, 

sen var de ägarna, det vill säga valberedningen som hade en diskussion som kom fram 

med ett förslag som de presenterade på bolagsstämman. Det normala är att valberedningen 

absolut diskuterar med vd, sen tar de kontakten, men vd får inte ta kontakten.  

 

Det är jätte viktigt med personliga egenskaper eftersom det i dag är så otroligt ansvarsfullt 

att sitta i en styrelse. Börsen har till och med tagit upp en egen utbildning så även om du 

har suttit hundra år i börsstyrelser som man måste du gå börsens egna utbildning. Det för 

att bli lite uppfräschad på de nya reglerna som gäller, där framgår det väldigt tydligt vilka 

kompetenser du måste ha, bredden det är både färdigheter och personliga egenskaper. 

Färdigheter ska va då kanske att man kan branschen väldigt bra eller att man ekonomi 

väldigt bra eller någonting annat sakmässigt väldigt bra jag menar erfarenhet på något 

speciellt område sen så ens egna färdigheterna ska va att man kan lyfta sig från detaljerna 

att man skall kunna se de stora sammanhangen. Det är jätte svårt att sitta i en styrelse 

eftersom man inte kan verksamheten den enda information man får är endast den man kan 

läsa sig till och vd:s presentationer. Jag tyckte det var väldigt frustrerande när jag satt i en 

bolagsstyrelse eftersom man skall kunna fatta rätt beslut på så lite information som man 

ändå fick, men det var kanske för att jag var så pass orutinerad. Jag hade ett jätte behov att 

läsa in och förstå så mycket som möjligt, men de gamla börsrävarna de har en erfarenhet 

av  att så här och så här mycket information har jag sen fattar jag mitt beslut. 

 
4. Om du skulle gradera erfarenhet, utbildning och engagemang enligt studiens 

definitioner och börja med den du anser vara viktigast egenskapen, hur skulle den 
graderingen se ut? Varför har du valt att placera dem i den ordningen? 
 
Jag tror att erfarenhet är jätte viktigt och sen kommer engagemang kort där efter man 

måste vara engagerad, det är dö jobbigt att stå som vd och prata inför en skara som bara 

undrar om när man är klar och utbildning tror jag sedan kommer i tredje hand. Jag tror att 

erfarenheten är jätte viktig har man gjort det här förut har man en insikt i den här frågan 

har man liknade erfarenheter som man kan bistå med.  

 
5. Vad anser du om studiens resultat? Överensstämmer resultatet med dina 

erfarenheter? 
 
Den enda är det med genomsnittliga högskolepoängen där känner jag mig lite osäker jag 

vet inte riktigt, jag tror att det finns ett samband, men jag tror det kan finnas förklaringar 

till det sambandet. Det genomsnittliga högskolepoäng skall vara hos en styrelse skall vara 
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140 poäng, det tror inte jag, det tror inte jag är så eftersom man har gamla studieordningar, 

du är inte gammal och du har redan ställts inför det faktumet att det blir förändringar i 

betygsnormen, jag är 45 och det är jätte många som är runt 45 som sitter i styrelser som 

absolut har varit med om det här. Jag tror inte att snittet i styrelser är på 140 poäng.  

 

Information ges om att betygen är konverterade till dagens poängsystem.  

Om betygen är konverterade skulle det kunna stämma.  

 

Det här sista tyckte jag var intressant om hypotesen att man sitter i samma styrelse i 3 år. 

Den förkastades helt i den här studien. Vad var resultaten? Satt man längre eller kortare? 

Jag tror att man sitter längre än 3 år, det är min erfarenhet eftersom mandatperioden är 2 år 

och att man oftast sitter två mandatperioder.  

 
  
 



Bilaga 2, Beräkning av korrelation

Företag EVA Summa Avvikelse

Genomsnittlig 
kompetens 

(Högskolepoäng)

#REFERENS! #REFERENS!

-634142248,6 141,7035256
Hiq 77 763 916 kr        711906165 506810387689491000 148 5,80 33,60
Axis 156 207 448 kr      790349697 624652642904903000 128 -13,70 187,79
IBS 208 899 363 kr-      425242885 180831511351679000 157 14,96 223,90
Jeeves 7 543 000 kr          641685248 411759958040867000 152 10,30 106,02
Sandvik 5 259 956 913 kr-   -4625814665 21398161314093600000 136 -5,70 32,53
Sigma 303 828 kr-             633838421 401751143920293000 138 -3,24 10,51
Tieto enator 157 466 652 kr      791608900 626644651002151000 140 -1,70 2,90
Wise group 2 958 900 kr-          631183349 398392419491292000 135 -6,70 44,94
Totalt -5073137988 0 24549004028494200000 1134 0 642,18

Genomsnitt varians 3,06863E+18 Genomsnitt varians 80,2723306
Standardavvikelsen 1751749270 Standardavvikelsen 8,959482719

Korrelationen
25014910162 0,199230 0,039692473
1,25558E+11

X YY− 2Y−XX −

2r
=



Bilaga 2 Beräkning av korrelation

Företag EVA Summa Avvikelse

Genomsnittlig 
antal  olika 
styrelser

Genomsnittlig antal  
olika styrelser

Genomsnittlig antal  
olika styrelser

-634142248,6 4,267559524
Hiq 77 763 916 kr         711906165 506810387689491000 2,9 -1,41 1,99
Axis 156 207 448 kr       790349697 624652642904903000 3,8 -0,47 0,22
IBS 208 899 363 kr-       425242885 180831511351679000 5,7 1,40 1,96
Jeeves 7 543 000 kr           641685248 411759958040867000 6,4 2,13 4,55
Sandvik 5 259 956 913 kr-    -4625814665 21398161314093600000 4,2 -0,07 0,00
Sigma 303 828 kr-              633838421 401751143920293000 3,8 -0,47 0,22
Tieto enato 157 466 652 kr       791608900 626644651002151000 3,7 -0,60 0,36
Wise group 2 958 900 kr-           631183349 398392419491292000 3,8 -0,52 0,27
Totalt -5073137988 0 24549004028494200000 34,1 0,00 9,6

Genomsnitt varians 3,06863E+18 Genomsnitt varians 1,20
Standardavvikelsen 1751749270 Standardavvikelsen 1,093435329

Korrelationen
-196490334,6 -0,01282 0,000164427
15323396310

XX − Y−
2Y−

2r
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Bilaga 2, Beräkning av korrelation

Företag EVA Summa Avvikelse

Genomsnittlig 
antal  olika 
styrelser

Genomsnittlig antal  
olika styrelser

Genomsnittlig antal  
olika styrelser

-634142248,6 4,267559524
Hiq 77 763 916 kr         711906165 506810387689491000 2,9 -1,41 1,99
Axis 156 207 448 kr       790349697 624652642904903000 3,8 -0,47 0,22
IBS 208 899 363 kr-       425242885 180831511351679000 5,7 1,40 1,96
Jeeves 7 543 000 kr           641685248 411759958040867000 6,4 2,13 4,55
Sandvik 5 259 956 913 kr-    -4625814665 21398161314093600000 4,2 -0,07 0,00
Sigma 303 828 kr-              633838421 401751143920293000 3,8 -0,47 0,22
Tieto Enator 157 466 652 kr       791608900 626644651002151000 3,7 -0,60 0,36
Wise group 2 958 900 kr-           631183349 398392419491292000 3,8 -0,52 0,27
Totalt -5073137988 0 24549004028494200000 34,1 0,00 9,6

Genomsnitt varians 3,06863E+18 Genomsnitt varians 1,195600818
Standardavvikelsen 1751749270 Standardavvikelsen 1,093435329

Korrelationen
-196490334,6 -0,0128 0,000164427
15323396310

XX − X YY− 2Y−

=

2r

Y−



Bilaga 2, Beräkning av korrelation

Det linjära sambandet mellan EVA-värdet och högskolepoäng
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Bilaga 2, Beräkning av korrelation

Det linjära sambandet mellan EVA-värdet och antalet år i styrelsen
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Bilaga 2, Beräkning av korrelation

Det linjära sambandet mellan EVA-värdet och antalet styrelseuppdrag
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Bilaga 3, Beräkning av EVA-värdet

Formler för beräkningar av EVA-värdet

Totala utdelningar
Antalet aktier * Utdelning per aktie

Börsvärdet
Totala utdelningar / Direkt avkastning

Lånekostnad före skatt
Amorteringar/ Räntebärande långfristiga skulder

Rwacc
Skulder/(Skulder+Börsvärdet)*Lånekostnad före skatt*(1-bolagsskatten)+Börsvärdet/(Skulden+börsvärdet)*Direktavkastning

EVA-värdet
Rörelsekapital*(1-bolagsskatten)-(WACC*sysselsatt kapital)



Bilaga 3, Beräkning av EVA-värdet

Företag EVA-värde
Axis AB 156 207 448 kr     
HiQ AB 77 763 916 kr       
IBS AB 208 899 363 kr-     
Jeeves Information System AB 7 543 000 kr         
Sandvik AB 5 259 956 913 kr-  
Sigma AB 303 828 kr-            
TietoEnator 157 466 652 kr     
Wise Group AB 2 958 900 kr-         

Sammanställning av samtliga företags EVA-värden
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Beräkning av EVA-värdet för Axis AB
Skulder 288 236 kr                    
Leverantörsskulder 253 564 kr                    
Skulder 34 672 kr                    

Eget kapital 501 096 kr                    
Skulder 34 672 kr                      
Sysselsatt kapital 535 768 kr                  

Antalet aktier 69 252 700 kr             
Utdelning per aktie 3 kr                             
Totala utdelningar 207 758 100 kr           

Totala utdelningar 207 758 100 kr             
Direktavkastning 0,327%
Börsvärdet 63 534 587 156 kr       

Amorteringar -  kr                           
Räntebärande långfristiga skulder 6 000 000 kr                 
Lånekostnad före skatt 0%

WACC 0,3270%

Rörelseresultat 223 156 000 kr             

Bolagsskatten 30%

EVA 156 207 448 kr           



Bilaga 3, Beräkninga av EVA-värdet

Beräkning av EVA-värdet för HiQ International AB

Skulder 175 971 000 kr           
Leverantörsskulder 1 564 000 kr               
Skulder 174 407 000 kr          

Eget kapital 381 000 000 kr           
Skulder 174 407 000 kr           
Sysselsatt kapital 555 407 000 kr          

Antalet aktier 50 093 300st             
Värdet per aktie 2,1kr
Totala utdelningar 105 195 930 kr          

Totala utdelningar 105 195 930 kr           
Direktavkastning 4,96%
Börsvärdet 2 120 885 685 kr        

Amorteringar 2 078 000 kr               
Räntebärande långfristiga skulder 11 815 000 kr             
Lånekostnad före skatt 17,5878%

WACC 5,52%

Rörelsekapital 154 878 000 kr           

Bolagsskatten 30%

EVA 77 763 916 kr            



Bilaga 3, Beräkning av EVA-värdet

Beräkning av EVA-värdet för IBS AB

Skulder 487 600 000 kr       
Leverantörsskulder 16 100 000 kr         
Skulder 471 500 000 kr      

Eget kapital 848 600 000 kr       
Skulder 471 500 000 kr       
Sysselsatt kapital 1 320 100 000 kr   

Antalet aktier 83608030st
Utdelning per aktie 0kr
Totala utdelningar 0kr

Totala utdelningar 0kr
Direktavkastning 0%
Börsvärdet - kr                    

Amorteringar 19 100 000 kr         
Räntebärande långfristiga skulder 86 400 000 kr         
Lånekostnad före skatt 22%

WACC 15,4745%

Rörelseresultat 6 600 000 kr-           

Bolagsskatten 30%

EVA 208 899 363 kr-      



Bilaga 3, Beräkning av EVA-värdet

Beräkning av EVA-värdet för Jeeves Information System AB

Skulder 72 716 000 kr       
Leverantörsskulder 8 958 000 kr         
Skulder 63 758 000 kr       

Eget kapital 40 915 000 kr       
Skulder 63 758 000 kr       
Sysselsatt kapital 104 673 000 kr     

Antalet aktier 2987864st
Utdelning per aktie 1kr
Totala utdelningar 2 987 864 kr         

Totala utdelningar 2 987 864 kr         
Direktavkastning 0,109%
Börsvärdet 2 741 159 633 kr  

Amorteringar -  kr                    
Räntebärande långfristiga skulder -  kr                    
Lånekostnad före skatt - kr                   

WACC 0,1065%

Rörelsekapital 10 935 000 kr       

Bolagsskatten 30%

EVA 7 543 000 kr         



Bilaga 3, Beräkning av EVA-värdet

Beräkning av EVA-värdet för Sandvik AB

Skulder 38 703 000 000 kr      
Leverantörsskulder 5 921 000 000 kr        
Skulder 32 782 000 000 kr      

Eget kapital 27 198 000 000 kr      
Skulder 32 782 000 000 kr      
Sysselsatt kapital 59 980 000 000 kr      

Antalet aktier 1 186 287st                
Värdet per aktie 3,25 kr                        
Totala utdelningar 3 855 433 488 kr        

Totala utdelningar 3 855 433 488 kr        
Direktavkastning 3,27%
Börsvärdet 117 903 164 763 kr    

Amorteringar 2 933 000 000 kr        
Räntebärande långfristiga skulder 6 780 000 000 kr        
Lånekostnad före skatt 43%

WACC 9,1465%

Rörelsekapital 323 000 000 kr           

Bolagsskatten 30%

EVA 5 259 956 913 kr-        



Bilaga 3, Beräkning av EVA-värdet

Beräkning av EVA-värdet för Sigma AB

Skulder 336 154 000 kr      
Leverantörsskulder 76 476 000 kr        
Skulder 259 678 000 kr      

Eget kapital 370 656 000 kr      
Skulder 259 678 000 kr      
Sysselsatt kapital 630 334 000 kr      

Antalet aktier 86 042 499st         
Utdelning per aktie 0,28kr
Totala utdelningar 24 091 900 kr        

Totala utdelningar 24 091 900 kr        
Direktavkastning 2,4%
Börsvärdet 1 003 829 155 kr    

Amorteringar 1 000 000 kr          
Räntebärande långfristiga skulder 1 608 000 kr          
Lånekostnad före skatt 62%

WACC 11%

Rörelseresultat 97 300 000 kr        

Bolagsskatten 30%

EVA 303 828 kr-            



Bilaga 3, Beräkning av EVA-värdet

Beräkning av EVA-värdet för Tieto Enator

Skulder 7 038 734 290 kr         
Leverantörsskulder 497 593 270 kr            
Skulder 6 541 141 020 kr         

Eget kapital 5 892 106 320 kr         
Skulder 6 541 141 020 kr         
Sysselsatt kapital 12 433 247 340 kr       

Antalet aktier 75 841 462st               
Utdelning per aktie 104,97kr
Totala utdelningar 7 961 078 266 kr         

Totala utdelningar 7 961 078 266 kr         
Direktavkastning 4,96%
Börsvärdet 160 505 610 204 kr     

Amorteringar 391 302 080 kr            
Räntebärande långfristiga skulder 1 468 323 430 kr         
Lånekostnad före skatt 26,65%

WACC 0,054962512

Rörelsekapital 1 201 184 510 kr         

Bolagsskatten 30%

EVA 157 466 652 kr           



Bilaga 3, Beräkning av EVA-värdet

Beräkning av EVA-värdet för Wise Group AB

Skulder 36 114 000 kr    
Leverantörsskulder 7 795 000 kr      
Skulder 28 319 000 kr   

Eget kapital 11 586 000 kr    
Skulder 28 319 000 kr    
Sysselsatt kapital 39 905 000 kr   

Antalet aktier 64 277 488st     
Utdelning per aktie - kr               
Totala utdelningar - kr               

Totala utdelningar -  kr                 
Direktavkastning -  kr                 
Börsvärdet - kr               

Amorteringar -  kr                 
Räntebärande långfristiga skulder 4 634 400 kr      
Lånekostnad före skatt - kr               

WACC 0,0

Rörelseresultat 4 227 000 kr-      

Bolagsskatten 30%

EVA 2 958 900 kr-     



Bilaga 4, Intervju via e-mail med Tom Berggren 

 1

 
Intervju med Tom Berggren, VD Svenska Riskkapitalföreningen 
 
 
 

1. Vad anser du är de största problemen som kan påverka företagsstyrelsens 
förmåga att styra företaget emot ett positiv resultat?  

 
Erfarenhet, kompetens och ambitionsnivå 
 
 

2. Hur tycker du att styrelsen ska vara utformad för att styrelsen ett IT-företags 
överlevnad?  
 
Kompletterande kompetens och personlighet med stark drivkraft 
 
 

3. Hur tror du antalet styrelseledamöter påverkar IT-företagens förmåga att styra 
företaget mot framgång?  

 
Flera är en fördel, men rollfördelning är viktig kring beslutsfattande så beslutskraften 
ej försämras 
 

4. Hur tror du de roller som styrelseledamöterna innehar påverkar företagets 
förmåga att överleva?  
 
Kompletterande kompetens och erfarenhet är viktig. 
 
 
 



Bilaga 5, Respondenterna från årsredovisningarna

Företagsnamn Utbildningnivå

Ek
on

om
i

Te
kn
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Fi

l.k
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vr

ig
t

Inriktning på 
utbildning A

nt
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 å
r i

 s
ty
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A
nt
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 s

ty
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ls
er

AXIS AB 06 Civilekonom 1 Ekonomi 1 2
AXIS AB 06 Civilingenjör 1 Teknik 4 4
AXIS AB 06 Högskoleutbildning 1 Teknik 23 4
AXIS AB 06 Teknologie doktor 1 Teknik 10 3
AXIS AB 06 Högskoleutbildning 1 Ekonomi 1 6
Doro AB Fil.kand 1 5 6
Doro AB Marknadsekonom 1 4 0
Doro AB Civilekonom 1 6 6
Doro AB Fil.kand 1 1 1
Doro AB Civilekonom 1 1 2
HiQ AB 06 Teknologie doktor, Civilekonom 1 1 Teknik, Ekonomi 4 4
HiQ AB 06 Civilingenjör 1 Fysik 12 4
HiQ AB 06 Magisterexamen 1 Datalogi 3 5
HiQ AB 06 Civilekonom 1 Ekonomi 3 1
HiQ AB 06 Magisterexamen 1 Juridik 4 3
HiQ AB 06 Civilingenjör 1 Teknik 1 1
HiQ AB 06 Civilingenjör 1 Elektronik 7 2
IBS AB 06 Jur.kan, Fil.Kan 1 1 Ekonomi 19 4
IBS AB 06 Civilekonom 1 Ekonomi 6 2
IBS AB 06 Pol. Mag 1 Ekonomi 6 8
IBS AB 06 Civilingenjör 1 Teknik 4 8
IBS AB 06 Civilingenjör 1 Teknik 2 5
IBS AB 06 Civilekonom 1 Ekonomi 23 3
IBS AB 06 Civilingenjör 1 teknik 11 4
Jeeves  Inf Sys06 Fil kand 1 ?? 6 13
Jeeves  Inf Sys06 Fil kand 1 ?? 6 14
Jeeves  Inf Sys06 Fil kand 1 ?? 12 1
Jeeves  Inf Sys06 Fil kand 1 ?? 1 3
Jeeves  Inf Sys06 Civilekonom 1 Ekonomi 1 1
Sandvik AB 06 Civilingenjör 1 Teknik 13 2
Sandvik AB 06 Filosofi doktor, civilingenjör 1 1 Teknik 5 3
Sandvik AB 06 Civilingenjör 1 Teknik 4 2
Sandvik AB 06 Ekonomi Doktor, Teknologi doktor,Civilingenjör, Civilekonom 1 1 Teknik, Ekonomi 1 9
Sandvik AB 06 Civilekonom, Busniess administration 1 Ekonomi 1 3
Sandvik AB 06 Jur.kand 1 4 4
Sandvik AB 06 Civilekonom MBA 1 Ekonomi 5 8
Sandvik AB 06 Civilingenjör, filosofidoktor h.c 1 1 Fysik 5 4
Sandvik AB 06 huvudskyddsombud Ingen 1 1
Sandvik AB 06 Ingen Ingen 18 2
Sigma AB 06 fil pol mag 1 6 7
Sigma AB 06 Civilingenjör 1 Teknik 6 4
Sigma AB 06 Filosofi kandidat examen 1 Naturvetenskap 6 3
Sigma AB 06 Gymnasieekonom 1 Ekonomi 6 3
Sigma AB 06 Professor 1 Handelsrätt 6 4
TietoEnator AB 06 Ekonomi Dr 1 Ekonomi 19 4
TietoEnator AB 06 MBA 1 Ekonomi 8 5
TietoEnator AB 06 Civilekonom 1 Ekonomi 2 5
TietoEnator AB 06 Tekn Lic. 1 Teknik 3 4
TietoEnator AB 06 Tek Dr 1 Teknik 17 3
TietoEnator AB 06 Fil.i dok., Civilingenjör 1 1 Teknik 7 4
TietoEnator AB 06 MBA, Civilingenjör 1 1 Teknik 3 6
TietoEnator AB 06 Civilingenjör 1 Datateknik 1 1
TietoEnator AB 06 ingen ingen 1 1
Wise group AB 06 Civilingenjör 1 Ekonomi 6 4
Wise group AB 06 Civilekonom 1 Ekonomi 3 7
Wise group AB 06 Civilekonom 1 Ekonomi 2 1
Wise group AB 06 Fil kand 1 Ekonomi 1 3

Totalt 347 227



Bilaga 6, Beräkningar av genomsnitt

Företagensstyrelser utbildningar

Företag ig
en
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A
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Axis AB 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 5
HiQ AB 0 0 0 2 0 1 0 3 1 1 8
IBS AB 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 6
Jeeves informations system AB 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 5
Sandvik AB 2 0 0 2 0 0 0 6 2 1 13
Sigma AB 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 5
TietoEnator 1 0 1 1 0 2 0 3 3 0 11
Wise Group AB 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4
Totalt 3 1 3 11 1 3 7 18 8 2 57

Beräkning av genomsnittligt antal styrelseuppdrag per företag

Styrelseuppdrag per ftg S
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ed
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m
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e

Axis AB 5 19 3,8
HiQ AB 8 20 2,5
IBS AB 6 34 5,7
Jeeves informations system AB 5 32 6,4
Sandvik AB 13 38 2,9
Sigma AB 5 21 4,2
TietoEnator 11 33 3
Wise Group AB 4 15 3,8
Totalt 57 212
Totalt genomsnitt 3,72



Bilaga 6, Beräkningar av genomsnitt

Beräkning av genomsnittlig högskolepoäng

Utbildningsnivå G
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<1
60

16
1>

<1
80

18
1>

To
ta

lt 
an

ta
l h
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oä
ng

Axis AB 128 5 0 0 0 2 1 0 1 1 640
HiQ AB 148 8 0 0 0 0 4 1 3 0 1180
IBS AB 157 6 0 0 0 0 2 1 3 0 940
Jeeves informations system AB 152 5 0 0 0 0 1 4 0 0 760
Sandvik AB 138 13 -2 2 0 0 3 0 6 2 1800
Sigma AB 136 5 0 0 1 0 0 2 1 1 680
TietoEnator 140 11 -1 1 0 1 1 5 3 0 1540
Wise Group AB 135 4 0 0 0 0 3 0 1 0 540
Totalt 1134 57

Beräkning av genomsnittligt antal år i styrelsen

Antalet år i styrelsen G
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ls
er
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nt
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en

Axis AB 7,8 5 39
HiQ AB 3,5 8 28
IBS AB 11,2 6 67
Jeeves informations system AB 7,2 5 36
Sandvik AB 3,3 13 43
Sigma AB 8,4 5 42
TietoEnator 6,0 11 66
Wise Group AB 3,0 4 12
Totalt 57 333



Bilaga 6, Beräkningar av genomsnitt

Högskolepoäng för respektive styrelse

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Ax
is 

AB

Hi
Q

 A
B

IB
S 

AB
Je

ev
es

 in
fo

rm
at

io
ns

 s
ys

t..

Sa
nd

vik
 A

B

Si
gm

a 
AB

Ti
et

oE
na

to
r

W
ise

 G
ro

up
 A

B

Företag

H
ög

sk
ol

ep
oä

ng

Genomsnittliga högskolepoäng



Bilaga 6, Beräkningar av genomsnitt

Genomsnittligt antal år i styrelser
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Bilaga 6, Beräkningar av genomsnitt

Antal olika styrelseuppdrag inom respektive företagsstyrelse
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Bilaga 7, Beräkningar av chi-tvåtest

Beräkning av Chi-tvåtest

Företag HiQ Axis IBS Jeeves Sandvik Sigma Tieto Enator Wise Group Totalt

Genomsnittlig 
kompetens 
(Högskolepoäng)

148 128 157 152 136 138 140 135 1133,6

Förväntade
140 140 140 140 140 140 140 140 1120

(0-E)
7,5 -12 16,66666667 12 -4 -1,538461538 0 -5 13,6

(0-E)^2/E
0,401785714 1,028571429 1,984126984 1,028571429 0,114285714 0,016906171 0 0,178571429 4,75

Företag HiQ Axis IBS Jeeves Sandvik Sigma Tieto Enator Wise Group Totalt

Genomsnittligt antal 
år i styrelsen 3,5 7,8 11,8 5,2 6 4,4 5,5 3 47,26

Förväntade
3 3 3 3 3 3 3 3 24

(0-E)
0,5 4,8 8,833333333 2,2 3 1,384615385 2,545454545 0 23,26

(0-E)^2/E
0,083333333 7,68 26,00925926 1,613333333 3 0,639053254 2,159779614 0 41,18

Hypotes stämmer ej

Frihetsgraden är K-1 Frihetsgraden blir då 8-1= 7 Den kritiska gränsen blir då 14,07 Hypotesen stämmer

Frihetsgraden är K-1 Frihetsgraden blir då 8-1= 7 Den kritiska gränsen blir då 14,07



Bilaga 7, Beräkningar av chi-tvåtest

Företag HiQ Axis IBS Jeeves Sandvik Sigma Tieto Enator Wise Group Totalt

Genomsnittligt antal 
styrelser 2,9 3,8 5,7 6,4 4,2 3,8 3,7 3,8 34,14

Förväntade
3 3 3 3 3 3 3 3 24

(0-E)
-0,142857143 0,8 2,666666667 3,4 1,2 0,8 0,666666667 0,75 10,1

(0-E)^2/E
0,006802721 0,213333333 2,37037037 3,853333333 0,48 0,213333333 0,148148148 0,1875 7,47

Hypotes stämmerFrihetsgraden är K-1 Frihetsgraden blir då 8-1= 7 Den kritiska gränsen blir då 14,07
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