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1. Inledning 

 

Kapitlet belyser inledningsvis bakgrunden till problemet som ska studeras, nämligen 

skillnaden i hur bankerna har förändrats genom åren men även hur de investerar inför 

framtiden och skillnaderna i bolagsstyrningen mellan bankerna. Vidare kopplas problemet 

till forskningen om dels bolagsstyrning, dels strategi och strategisk förändringsbenägenhet. 

Kapitlet avslutas med en frågeställning och ett syfte samt en disposition över uppsatsen. 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Under två decennier har den svenska banksektorn förändrats, framförallt till följd av 

teknologins utveckling (Mackhé, 2016), men även i form av nya aktörer på marknaden 

(Svenska Bankföreningen, u.å.). Kundernas beteende förändras i takt med att teknologin 

utvecklas, vilket leder till att bankerna behöver anpassa sig för att fortfarande vara aktuella 

och konkurrenskraftiga (Berg, 2015). Det finns emellertid skillnader i hur mycket bankerna 

har förändrats under de senaste åren, ett exempel är nedstängningen av fysiska bankkontor 

i Sverige. Utav de svenska storbankerna är det Nordea och Swedbank som i störst 

utsträckning har stängt sina bankkontor (Strömberg, 2016). Handelsbanken kommenterar i 

samma artikel att de inte har för avsikt att stänga några bankkontor, medan SEB inte lämnar 

någon tydlig indikation på hur de ställer sig till den omdebatterade frågan. Även utbudet på 

marknaden har förändrats över åren, exempelvis har nischbankerna Avanza och Nordnet 

utökat sitt utbud till att även inkludera bolån (Uggla, 2018).  

 

I likhet med många andra industrier investerar den svenska banksektorn allt mer i den 

tekniska utvecklingen och under hösten 2017 lanserade både Nordnet och Avanza 

robotrådgivning till sina kunder (Nilsson, 2017). Även Nordea har investerat i sin version 

av tjänsten (Bolander, 2017), och fastän robotrådgivning har erbjudits i ett antal år av andra 

aktörer på marknaden, är det alltså först nu som bankerna har börjat investera i 

automatiserad rådgivning. Likaså har Finansinspektionen indikerat att de ser positivt på 

robotrådgivningen då det gynnar kunderna, eftersom automatiseringen bidrar till lägre 

fondavgifter (Berner, 2016). Att en del av bankerna ser tekniska löningar som en del av 

framtiden kan även ses i storbankernas investeringar i nystartade fintech-bolag. SEB och 

Nordea har investerat mest utav de fyra storbankerna, medan Swedbank och framförallt 
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Handelsbanken har varit mer restriktiva (Leijonhufvud, 2017). Med andra ord bedömer 

bankerna den framtida utvecklingen olika, vilket syns både i hur de investerar och agerar.  

Trots att bankerna investerar i teknologiska lösningar och fintech-bolag menar Ström 

(2015) att framförallt storbankerna kommer ha svårt att anpassa sig till framtiden. Samtidigt 

som storbankerna enligt artikeln kommer ha svårt att överleva i framtiden, är vinsterna 

enligt Ohlin och Sundberg (2017) större än någonsin. En del menar att bankerna måste 

investera mer i fintech-lösningar och påpekar även att blockchain-tekniken kan bli ett hot 

mot bankerna framöver (Gustavsson, 2018). Nejman (2012) spekulerade 2012 om hur 

framtiden för bankerna kommer att se ut, och belyser ett exempel från USA om att bankerna 

har öppnat både gym och kaféer. Exakt hur bankerna kommer se ut i framtiden är ovisst, 

men något som samtliga artiklar har gemensamt, är att framtiden för bankerna kommer att 

förändras och mycket pekar på att bankerna måste anpassa sig.  

 

Det är inte bara hur bankerna förändras som skiljer sig åt, utan även bolagsstyrningen ser 

olika ut för svenska banker. Det finns fyra huvudkategorier av banker i Sverige, nämligen 

svenska bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker, och medlemsbanker (Svenska 

Bankföreningen, 2017). Svenska bankaktiebolag kan vidare delas upp ytterligare i tre 

grupper; de fyra storbankerna, sparbanker som har ombildats till aktiebolag, och övriga 

bankaktiebolag. Trots att en stor del av bankerna i Sverige är aktiebolag, skiljer sig 

ägarstrukturen åt då exempelvis Ikano Bank, Skandiabanken, och Länsförsäkringar Bank 

är helägda dotterbolag till respektive koncern (Ikano Bank, 2017; Skandiabanken, 2017; 

Länsförsäkringar Bank, 2017). Storbankerna; Nordea, Swedbank, Handelsbanken, och 

SEB, är däremot börsnoterade aktiebolag och har också skillnader i ägarstrukturen. SEB 

och Handelsbanken har en långvarig relation till sina största ägare; Investor AB (SEB, 

2018) respektive Industrivärden AB och Stiftelsen Oktogonen (Handelsbanken, 2018).  

 

1.2 Problematisering 

Bolagsstyrning består av ett antal mekanismer som används för att minimera 

intressekonflikter som kan uppstå mellan olika parter i en organisation (Collin, 2007; 

Honoré, Munari, & van Pottelsberghe de La Potterie, 2015). Hur många mekanismer som 

inkluderas varierar, men de mest centrala är; ägare, styrelse, ledning, kapitalstruktur, 

revisor, kompensation till styrelse/ledning, lagar och regleringar, samt strategi och 

organisationsstruktur (jmf. Collin, 2007; Thomsen & Conyon, 2012). Styrelsen tillsätts av 
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ägarna, med undantag för arbetstagarrepresentanter som tillsätts av de anställda 

(Bolagsverket, 2012), och är det beslutsfattande organet i organisationen (Thomsen & 

Conyon, 2012). Styrelsen ska handla i ägarnas intresse (Merchant & Van der Stede, 2012) 

vilket gör att ägarna antas övervaka styrelsen till att ta beslut som gynnar dem (Fama & 

Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Då det är ledningen, tillsatta av styrelsen, som 

implementerar besluten antas ledningens egenskaper påverka hur besluten implementeras 

eftersom ledningen också antas ha ett egenintresse som inte alltid överensstämmer med 

styrelsens/ägarnas intresse (jmf. Collin, Ponomareva, Ottosson, & Sundberg, 2017). Till 

följd av argumenten ovan kommer endast mekanismerna; ägarstruktur, styrelse, och 

ledningen vara i fokus i den här uppsatsen. 

 

Jensen och Meckling (1976) menar att ägarstrukturen påverkar relationen mellan ägare och 

styrelse, kallad principal och agent i agentteorin. Teorin bygger på att det finns en 

intressekonflikt mellan principal och agent, eftersom de har olika målsättningar och 

risktolerans. Teorin antar att agenten agerar i egenintresse, och eftersom beslutsprocessen 

och riskbärandet är separerade i en organisation leder det till agent-principal-problem 

(Fama & Jensen, 1983). Problemet som uppstår i samband med separationen har lett till 

omfattande empirisk forskning angående beslutsprocessen i företag, och är generaliserbar 

till alla nivåer i ett företag. Agent-principal-problemen kan alltså även appliceras på 

styrelsen och ledningen, där styrelsen beaktas som principalen och ledningen som agenten 

(Collin, m.fl., 2017).   

 

För att förklara hur ledningens och styrelsens olika förkunskaper och karaktärsdrag 

påverkar beslutsprocesser används upper echelons teorin (Hambrick & Mason, 1984). 

Teorin bygger med andra ord på egenskaperna hos ledningen, jämfört med agentteorin som 

förutsätter att det finns intressekonflikter mellan olika parter. Empirisk forskning har 

fokuserat på sambandet mellan ägarstruktur, styrelse, och ledning, och vilka beslut som 

företag gör gällande investeringar i forskning och utveckling (FoU), innovation, och 

strategisk förändring. Gemensamt för forskningen är att det finns ett samband mellan de 

olika bolagsstyrningsmekanismerna och strategiskt agerande, FoU-investeringar, eller 

innovation, men vilka egenskaper hos de specifika mekanismerna som har någon inverkan 

skiljer sig däremot åt beroende på vad forskarna har fokuserat på (se Baysinger, Kosnik, & 



 

 

 

10 

Turk, 1991; Choi och Szewczyk, 2017; Ortega-Argilés, Moreno, & Suriñach Caralt, 2005; 

Wiersema och Bantel, 1992).  

 

Michael Porter skriver i artiklen ”What is strategy?” (1996) att en strategi innebär att 

antingen utföra aktiviteter som är annorlunda från konkurrenterna eller att utföra andra 

sorters aktiviteter. Vidare menar Porter (1996) att företag måste vara flexibla och 

anpassningsbara när omgivningen förändras, och syftar på att företagets strategi kan behöva 

förändras när industrin som företaget verkar i förändras. Strategisk förändring kan enligt 

Choi & Szewczyk (2017) definieras som att företaget reallokerar företagets resurser och 

ändrar företagets fokus, vilket kan ske internt (via exempelvis produktutveckling) eller 

externt (via företagsförvärv). Strategisk förändring kan med andra ord liknas vid 

definitionen av dynamiska förmågor (utifrån begreppet dynamic capabilities), där Teece, 

Pisano, och Shuen (1997) skriver att dynamiska förmågor är ”the firm’s ability to integrate, 

build, and reconfigure internal and external competences to adress rapidly changing 

environments” (s. 516). Vidare menar även Eisenhardt & Martin (2000) att strategiska 

beslut är en dynamisk förmåga, som genom att förändra företagets resurser skapar värde i 

dynamiska miljöer.  

 

Vad som saknas i dagens forskning är hur företags olikheter vad gäller strategisk 

förändringsbenägenhet, det vill säga hur företagets villighet att förändra strategin påverkas 

av bolagsstyrningen i företaget. Tidigare forskning har som ovan nämnt fokuserat på 

egenskaperna hos de olika bolagsstyrningsmekanismerna, främst ägarstruktur, styrelse, och 

ledning, men forskningen kan alltså inte förklara varför en del företag är mer strategiskt 

förändringsbenägna än andra. Strategisk förändring är en komplex process och 

benägenheten för strategisk förändring kan förklaras med; villighet att ta risk, 

mottaglighet/öppenhet för förändring, innovationsförmåga, och förmåga att ta till vara på 

möjligheter (jmf. Collin & Smith, 2007; Wiersema & Bantel, 1992).  

 

Anledningen till varför det är av intresse att studera svenska bankers strategiska 

förändringsbenägenhet är för att banker likt majoriteten av företag är vinstdrivande, de 

konkurrerar med varandra på marknaden, samtidigt som banksektorn är starkt reglerad av 

Finansinspektionen (Finansinspektionen, 2017). Tillsynen gör det svårt för bankerna att ta 

för stora risker och bankerna måste dessutom försäkra sig om att implementeringen av olika 
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beslut är i enlighet med Finansinspektionens direktiv. Till följd av konkurrensen förändrar 

sig dock bankerna, om än med stora skillnader mellan dem (jmf. Strömberg, 2016; 

Leijonhufvud, 2017), vilket bidrar till att det är av intresse att undersöka vad som driver 

olikheterna i de strategiska förändringarna.  

 

1.4 Frågeställning 

Hur påverkas den strategiska förändringsbenägenheten i svenska banker av egenskaper i 

ägarstrukturen, styrelsen, och ledningen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att förklara hur egenskaper i ägarstrukturen, styrelsen, och 

ledningen påverkar den strategiska förändringsbenägenheten i svenska banker. 

 

1.5 Disposition 

Inledning 

Kapitlet belyser problemet som ska studeras, nämligen skillnaden i hur bankerna förändras 

strategiskt och varför det kan finnas en skillnad. Problemet kopplas till forskningen om dels 

bolagsstyrning, dels strategi och strategisk förändringsbenägenhet. Kapitlet avslutas med 

frågeställningen och syftet för uppsatsen; att förklara hur egenskaper i ägarstrukturen, 

styrelsen, och ledningen påverkar den strategiska förändringsbenägenheten i svenska 

banker. 

 

Uppsatsens metod 

Kapitlet redogör för vilken metod som är bäst lämpad för studiens syfte, vilket 

argumenteras fram till en deduktivt teoriprövande ansats med en kvantitativ metod. Kapitlet 

avslutas med en kort beskrivning av de teorier som ligger till grund för hypoteserna, 

nämligen agentteorin, upper echelons teorin, samt resource based view.  

 

Teori 

I teorikapitlet presenteras en skildring av variablerna strategisk förändringsbenägenhet, 

ägarstruktur, styrelse, och ledning. Strategisk förändringsbenägenhet förklaras utifrån fyra 

dimensioner, varav två dimensioner är i fokus för den här uppsatsen. Ägarstrukturen, 
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styrelsen, och ledningen diskuteras utifrån de specifika egenskaper som antas påverka 

dimensionerna av strategisk förändringsbenägenhet, vilket leder till de hypoteser som 

prövas i analysen. Kapitlet avslutas med en modell (Figur 1.) som ger en överblick över 

vilka egenskaper som antas påverka bankernas strategiska förändringsbenägenhet. 

 

Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet redogörs för studiens tidshorisont om tio år och ursprungliga urval, följt 

av studiens bortfall som leder till att studien omfattar tio banker. I operationaliseringen 

beskrivs hur de två dimensionerna av strategisk förändringsbenägenhet har mätts, samt en 

redogörelse för de oberoende variablerna och kontrollvariablerna. Vidare diskuteras 

variablernas tillförlitlighet och huruvida variablerna mäter vad de avser. De tänkbara 

konsekvenserna som studiens avgränsningar medför diskuteras och avslutningsvis belyses 

studiens begränsning, nämligen att variablerna har inhämtats från samma banker över tiden. 

 

Analys 

Resultaten från studien presenteras i analyskapitlet, vilket inleds med en beskrivande 

statistik över materialet. Vidare har åtta modeller framtagits, fyra modeller för respektive 

dimension av strategisk förändringsbenägenhet. För att ta hänsyn till studiens begränsning 

har även kontroll för bank och år genomförts. Efter varje avsnitt presenteras en 

sammanfattning av vilka hypoteser som har förkastats, samt av vilka samband som påvisar 

signifikans i modellerna. 

 

Diskussion och slutsats 

Kapitlet inleds med en diskussion över resultatet från de åtta modellerna, med argument för 

hypoteserna som har förkastats respektive inte har förkastats, samt argument till varför 

inget samband har kunnat påvisas. Därefter följer uppsatsens slutsatser, vilken belyser att 

strategisk förändringsbenägenhet kan förklaras av hög heterogenitet i styrelsens ämbetstid, 

låg ålder i ledningen, och låg homogenitet i heterogeniteten gällande styrelsens och 

ledningens ålder. Avslutningsvis redogörs för studiens teoretiska-, empiriska-, 

metodologiska bidrag samt de praktiska implikationerna, självkritik, och slutligen förslag 

till fortsatt forskning. 
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2. Uppsatsen metod 

 

I det här kapitlet presenteras argumenten för vilken metod som är bäst lämpad för studiens 

syfte. Den teoriprövande deduktiva ansatsen som uppsatsen har, medför i kombination med 

ambitionen att dra generella slutsatser utifrån materialet att uppsatsens metod är kvantitativ. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för agentteorin, upper echelons teorin, samt resource 

based view som används för att formulera hypoteserna.  

 

 

2.1 Forskningsansats 

Eftersom det finns omfattande empirisk forskning på områdena bolagsstyrning och företags 

beslutsprocess/strategiskt agerande (se Brunninge, Nordqvist, & Wiklund, 2007; Choi & 

Szewczyk, 2017; Golden & Zajac, 2001; Kor, 2006), utgår den här uppsatsen från den 

tidigare forskningen med syfte att förklara hur egenskaper i bolagsstyrningsmekanismerna 

påverkar bankernas strategiska förändringsbenägenhet. Hypoteser kommer att formuleras 

utifrån forskningen, för att i analysen prövas mot empiriska data. Den empiriska 

datainsamlingen består av information från svenska bankers årsredovisningar under fem till 

tio års tid. Informationen används dels som indikation för strategisk förändringsbenägenhet 

(hädanefter benämnt SFB), dels för information om bolagsstyrningen, och beskrivs i detalj 

i det fjärde kapitlet om empirisk metod.  

 

När teori ligger till grund för forskningen innebär det att forskaren har en deduktiv ansats. 

Med andra ord innebär det att teori används för att analysera den empiriska data som 

framtagits, jämfört med en induktiv ansats som använder empiriska data för att dra 

slutsatser (Bryman & Bell, 2017). Syftet med en deduktiv ansats är enligt Bryman och Bell 

(2017) att teorin ska styra forskningen i en viss riktning och därför används ofta 

formulerade hypoteser i kombination med den deduktiva ansatsen. Hypoteserna grundar 

sig på tidigare forskning och används för att dra slutsatser utifrån empiriska data, 

hypotesprövning är därför ett betydelsefullt tillvägagångssätt när samband mellan variabler 

ska prövas (Eliasson, 2013). 

 

Denna form av teoriprövande forskning innebär att ambitionen är att hypoteserna kan 

påvisas med hjälp av empiriska data, med andra ord är ambitionen att nollhypotesen 
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förkastas (Bryman & Bell, 2017). Eftersom en hypotes härleds utifrån teorier och forskning 

är hypotesen påvisad, det vill säga att den är sann, fram tills att motsatsen bevisas. Ormerod 

(2010) menar å andra sidan att en förkastad hypotes, alltså när samband saknas mellan 

hypotes och resultat, kan ha andra förklaringar än emiriska data som exempelvis att 

forskningsmetoden kan vara felaktigt utförd. Resonemanget kan även hänföras till påvisade 

hypoteser, vilket är en anledning till varför en påvisad hypotes kan förkastas vid ett senare 

skede och är enligt Persson och Sahlin (2013) orsaken till varför det är av intresse att pröva 

hypoteserna.  

 

Den deduktivt teoriprövande ansatsen är ofta kopplad till kvantitativ metod (Bryman & 

Bell, 2017), vilket i sin tur förknippas med analys av numeriska data. Numeriska data 

behöver dock inte ha sitt ursprung i siffror, utan data kan kodas till siffror för att möjliggöra 

en kvantitativ analys av resultaten (Eliasson, 2013). Den beroende variabeln som i den här 

uppsatsen undersöks (SFB) är av kvalitativ karaktär men kan likväl analyseras kvantitativt 

med hjälp av kodning till siffror. Vidare menar Eliasson (2013) att kvantitativa 

undersökningar framförallt görs när forskaren avser att generalisera utifrån resultaten, men 

för att generalisering ska vara möjligt poängterar Denscombe (2016) vikten av en stor 

datamängd.  

 

En kvalitativ metod används istället när forskaren vill få en detaljerad och djupgående 

analys, där ord snarare än siffror analyseras (Bryman & Bell, 2017). Vid kvantitativa 

undersökningar prioriterar forskaren med andra ord bredden framför djupet. En fördel med 

kvantitativ metod är, utöver bredden, att analysen av data kräver mindre tid än vid 

kvalitativa data (Denscombe, 2016). Det är dock inte fördelarna (nackdelarna) med 

respektive metod som avgör tillvägagångssättet, utan det beror på vilken metod som lämpar 

sig bäst för det problem som ska studeras (Eliasson, 2013). Eftersom ambitionen är att dra 

generella slutsatser utifrån empiriska data (bestående av kvantifierade variabler; SFB och 

egenskaper i bolagsstyrningsmekanismerna), där sambandet mellan variablerna prövas mot 

hypoteserna, är forskningsmetoden för den här uppsatsen kvantitativ.  

 

Ett alternativ hade varit att utföra undersökningen kvalitativt, i form av intervjuer, då det 

hade bidragit till en djupare förståelse för hur egenskaper i ägarstrukturen, styrelsen, och 

ledningen påverkar SFB. En sådan kvalitativ studie hade å andra sidan behövt vara 
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storskalig och mer omfattande för att möjliggöra en generalisering utifrån resultaten 

eftersom en kvalitativ studie inte genererar samma bredd som en kvantitativ studie gör. 

Däremot hade en kvalitativ studie kunnat genomföras för att analysera hur SFB uppfattas 

av ägare, styrelse, och/eller ledning. Då ambitionen snarare är att förklara vad som påverkar 

SFB jämfört med att förstå hur SFB uppfattas, blir studien som tidigare nämnt kvantitativ.  

 

2.2 Studiens precisering 

Studien fokuserar på styrelsens och ledningens egenskaper som uppstår till följd av tiden, 

nämligen ålder och ämbetstid respektive anställningstid. Anledningen till varför ålder och 

ämbetstid/anställningstid hos styrelsen och ledningen har valts är för att karaktärsdrag som 

uppstår till följd av tiden är av intresse. Det är med andra ord karaktärsdrag hos yngre och 

äldre individer samt hos individer med kort och lång ämbetstid/anställningstid som är av 

intresse snarare än kulturella skillnader. Genom att endast fokusera på tidsaspekten kan 

dock inte andra erfarenheter och/eller karaktärsdrag som uppstår till följd av exempelvis 

kön eller etnicitet fångas. Studien bortser således från dem och kommer istället att fokusera 

på de egenskaper som uppstår till följd av olikheter i tid, vad gäller ålder och ämbetstid 

respektive anställningstid. 

 

2.3 Val av teori 

För att kunna förklara hur ägarstrukturen, styrelsen, och ledningen påverkar bankernas 

SFB, behöver dels interaktionen mellan de olika bolagsstyrningsmekanismerna förklaras, 

dels mekanismernas enskilda påverkan på olika (strategiska) beslut förklaras. Eftersom det 

är ägarstrukturen, styrelsen, och ledningen som är fokus i den här uppsatsen kommer 

agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) och upper echelons teorin (Hambrick & Mason, 

1984) att appliceras på bolagsstyrningsmekanismernas påverkan på SFB. Resource based 

view (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) används för att generera en förståelse för olikheterna 

i strategiska beslut utifrån bankernas resurser. 

 

Agentteorin antar att det finns en intressekonflikt och en skillnad i risktolerans mellan 

principal och agent, vilka i den här uppsatsen hänvisas till antingen ägarna och styrelsen, 

eller styrelsen och ledningen. Principalen delegerar uppgifter till agenten, och problemet 

som kan uppstå därefter är att en del beslut som fattas/implementeras inte är i principalens 
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intresse (Jensen & Meckling, 1976). Eftersom strategiska förändringar innebär risktagande 

(Wiersema & Bantel, 1992) används teorin för att förklara hur bankernas olika 

riskpreferenser kan påverka SFB. Upper echelons teorin menar istället att det till stor del 

är ledningens karaktärsdrag och bakgrund som påverkar beslutsprocessen i företag 

(Hambrick & Mason, 1984). Eftersom det är styrelsen som tar beslut om strategiska 

förändringar och ledningen som implementerar dem, är teorin central för att förklara hur 

karaktärsdragen kan påverka SFB. Wernerfelt (1984) och Barney (1991) menar att ett 

företags resurser ligger till grund för en värdeskapande strategi och betonar även 

anledningen till varför en del företag inför nya strategier före andra. Resource based view 

används i den här uppsatsen för att generera ett nyanserat perspektiv på SFB, då teorin 

framhäver de interna resurserna som en viktig komponent i strategiska beslutsprocesser.  

 

Det finns samtidigt skäl att använda institutionell teori, vilken beskriver hur organisationer 

påverkas och formas av externa och interna miljöer och kan förklara varför organisationer 

inom en industri är lika varandra (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Då 

ambitionen i den här uppsatsen är att studera förändring, medan teorin främst belyser varför 

organisationer är som de är, används inte teorin i syfte att förklara bankernas SFB. 

Contingency theory belyser att organisationers prestation och effektivitet påverkas av hur 

väl företaget anpassar dess karaktärsdrag till olika tillfälligheter/möjligheter, exempelvis 

miljön, organisationens storlek, och organisationens strategi (Donaldson, 2001). Vidare 

medför ovanstående argument att teorin appliceras på företag i syfte att få en djupare 

förståelse om en organisations beteende, då alla organisationer är unika och det inte finns 

ett optimalt sätt att leda en organisation (Donaldson, 2001). Då avsikten inte är att 

undersöka hur kontexten påverkar bankernas olikheter vad gäller SFB, utan tar snarare för 

givet att miljön är densamma för hela banksektorn, används inte teorin i den här uppsatsen 

för att förklara sambandet mellan egenskaper i bolagsstyrningsmekanismerna och SFB.  

 

2.3.1 Problem med teorin 

Ett problem som har identifierats med teorierna som används är att de i stor utsträckning 

utgår från amerikanska bolag, vilka har en annan modell för bolagsstyrningen än svenska 

bolag. Enligt Thomsen och Conyon (2012) finns det två system för styrelsen, nämligen 

Two-Tier System och One-Tier System, där bland annat USA och Storbritannien har ett 

One-Tier System medan exempelvis Tyskland och Sverige har ett Two-Tier System. En 
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signifikant skillnad mellan de två systemen är att det i ett Two-Tier System finns två nivåer 

av management; styrelsen och ledningen. Strukturen i exempelvis USA har istället en 

styrelse där representanter från ledningen ofta ingår, vilket gör att de snarare fungerar som 

en enhet jämfört med två. Det kan å andra sidan argumenteras för att det svenska systemet 

för styrelsen är en hybrid mellan de två systemen, eftersom styrelsen i stor utsträckning 

agerar som både beslutsfattare och övervakare, men samtidigt delegerar beslut till 

ledningen (Thomsen & Conyon, 2012). Skillnaderna mellan bolagsstyrningen i Sverige och 

USA måste beaktas när teorierna appliceras på svenska bolag, eftersom framförallt 

styrelsen och ledningen har olika funktioner beroende på vilken struktur som används.  

 

Ytterligare ett problem är att en del begrepp i teorierna är svåra att särskilja eftersom 

forskarna använder dem för att förklara olika fenomen. Begreppet management används 

med syfte på dels det teoretiska begreppet, dels den praktiska betydelsen. Annorlunda 

utryckt; begreppet kan syfta till benämningen på organisationsläran om hur bolaget ska 

styras/förvaltas eller till avdelningen i bolaget som förvaltar organisationen. Användandet 

av ordet har bidragit till att ordet management får dubbeltydig innebörd i forskning om 

bolagsstyrning. 

 

Sammanfattningsvis har det här kapitlet belyst vilket tillvägagångssätt som använts i den 

här uppsatsen för att kunna förklara hur ägarstrukturen, styrelsen, och ledningen påverkar 

SFB hos svenska banker. Diskussionen har lett fram till att en kvantitativ metod med en 

deduktivt teoriprövande ansats är bäst lämpad för studiens fokus, eftersom det möjliggör 

för en bredare analys och generalisering av resultatet. Kapitlet har även belyst vilka 

egenskaper som fokuseras på samt vilka teorier som används i efterföljande teorikapitel där 

hypoteserna bildats, och till vilket syfte de används.  

  



 

 

 

18 

3. Teori 

 

I det här teorikapitlet presenteras först en skildring av variablerna SFB, ägarstruktur, 

styrelse, och ledning följt av den modell (Figur 1.) som har tagits fram. SFB förklaras 

utifrån fyra dimensioner varav två beaktas i den här studien, medan ägarstruktur, styrelse, 

och ledning diskuteras utifrån specifika egenskaper som antas påverka dimensionerna av 

SFB vilket leder till de hypoteser som prövas i analysen. Modellen (Figur 1.) är en 

sammanställning av de egenskaper i ägarstrukturen, styrelsen, och ledningen som antas 

påverka svenska bankers SFB. Modellen ger även en tydlig överblick över de egenskaper 

som kommer analyseras och diskuteras senare i uppsatsen. 

 

 

3.1 Strategisk förändringsbenägenhet 

SFB kan definieras utifrån företagets villighet att ta risker, mottaglighet/öppenhet för 

förändring, innovationsförmåga, och förmåga att ta till vara på möjligheter (jmf. Collin & 

Smith, 2007; Wiersema & Bantel, 1992). Wiersema och Bantel (1992) samt Weiner (2009) 

poängterar att även de anställda måste vara mottagliga för strategisk förändring. Eftersom 

företaget speglas av de anställda kommer de anställdas mottaglighet/öppenhet för 

förändring, men även villighet att ta risk, innovationsförmåga, och förmåga att ta till vara 

på möjligheter, att påverka företaget. Skillnaden mellan de fyra dimensionerna är att 

mottaglighet/öppenhet för förändring samt förmågan att ta till vara på möjligheter är 

svårare att analysera eftersom de är mer subjektiva. Villighet att ta risk samt 

innovationsförmågan är också subjektiva i sin karaktär, men behöver inte analyseras utifrån 

individens egna bedömningar eftersom individens medverkan inte är avgörande. Eftersom 

studien är kvantitativ, med avsikt att dra generella slutsatser utifrån resultatet, fokuserar 

den här uppsatsen på företagets villighet att ta risk och innovationsförmåga som 

dimensioner av SFB, då de inte är beroende av en individs uppfattningar.  

 

Hög avkastning på investeringar involverar ett risktagande (Thomsen & Conyon, 2012), 

vilket förklarar varför även strategisk förändring ses som riskfyllt eftersom utfallet inte är 

garanterat (Wiersema & Bantel, 1992). För att genomföra strategisk förändring, eller för 

att vara benägen att genomföra strategisk förändring, måste företaget med andra ord vara 

villig att ta risker. Enligt Wiersema och Bantel (1992) kan ett företags betoning på låg risk 
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nämligen vara en indikation på att företaget saknar benägenhet att förändra strategin. När 

en förändring sker i en organisation menar forskare att innovation ofta är en bidragande 

faktor (Stetler, Ritchie, Rycroft-Malone, Schultz, & Charns, 2007; Wiersema & Bantel, 

1992) då innovation kan skapa nya möjligheter, men även ta till vara på de redan 

existerande (Damanpour & Wischnevsky, 2006). Innovation blir allt mer centralt i ett 

företags strategi (Ortega-Argilés, m.fl., 2005) och Eisenhardt & Martin (2000) menar även 

att innovation är ett exempel på en dynamisk förmåga, vilket de även definierar strategiskt 

beslutsfattande som.  

 

3.2 Ägarstruktur 

Ägarstrukturen har en betydande roll vid strategiskt beslutsfattande då separationen av 

ägarskap och kontroll i företaget leder till intressekonflikter mellan ägare och ledningen 

(Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Bakgrunden till problemet när ägarskap 

och kontroll separeras är att ägarna och ledningen inte har samma riskpreferenser. Ägarna 

har ett incitament att maximera avkastningen för verksamheten, men eftersom ledningen 

antas maximera sin egen nytta är det inte givet att besluten är i ägarnas intresse (Jensen & 

Meckling, 1976). Eisenhardt (1989) menar att agentteorin bygger på två problem, nämligen 

att (1.) agenten och principalen inte har samma intresse och det uppstår kostnader och 

svårigheter för principalen att övervaka vad agenten gör, samt (2.) skillnaderna i 

riskpreferenser.  

 

3.2.1 Koncentrerat ägarskap 

Fama (1980) argumenterar för att trots att ägarna är de primära risktagarna i företaget, antas 

de enligt portföljvalsteorin diversifiera risken mellan olika bolag vilket i teorin innebär att 

den företagsspecifika risken elimineras. Samtidigt antar agentteorin att stora ägare har ett 

starkare incitament att övervaka styrelsen och ledningen, eftersom de har mer risk i 

företaget. Stora ägare har dessutom mer inflytande och kan därför påverka styrelsen och 

ledningen i större utsträckning, vilket bidrar till att fler beslut tas i deras intresse (Thomsen 

& Conyon, 2012). Trots argumentet som Fama (1980) framför om riskdiversifiering finns 

det forskning som visar på att det finns ett negativt samband mellan koncentrerat ägarskap 

och riskfyllda beslut, bland annat strategisk förändring (se Brunninge, m.fl., 2007; Ortega-

Argilés, m.fl., 2005). Brunninge m.fl. (2007) menar att hög ägarkoncentration resultaterar 

i strategisk tröghet och poängterar även att det finns nackdelar vid risktagande. Collin 
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(2007) framför även att kompetensen, förmågan att utifrån information fatta ett beslut, hos 

ägarna kan skilja sig åt från ledningens/styrelsens vilket orsakar asymmetrisk kompetens, 

likt agent-principal problemet som uppstår från asymmetrisk information. Vidare innebär 

koncentrerat ägarskap mer kompetens hos ägarna, om än fortfarande en asymmetri i 

kompetens mellan ägare och styrelse/ledning. Kunskap gynnar enligt Bantel och Jackson 

(1989) innovativa beslut, vilket innebär att storägare som besitter kunskap kommer bidra 

positivt till innovation. 

 

Koncentrerat ägarskap kan minska på problemet som uppstår vid asymmetrisk information 

eftersom större ägare antas ha ett incitament att få information om olika projekt, som 

exempelvis innovativa beslut (Lee, 2005). Ortega-Argilés m.fl. (2005) menar att innovation 

innebär risk, vilket än mer förklarar varför storägare antas vilja kontrollera innovativa 

investeringar. Empiriska studier på koncentrerat ägarskap och innovation har dock uppvisat 

skilda resultat, alltså att det finns ett positivt samband (se Baysinger, m.fl., 1991; Driver & 

Coelho Guedes, 2012) eller ett negativt samband (se Ortega-Argilés m.fl., 2005). Det 

positiva sambandet som påvisats baseras främst på att ägarna antas diversifiera risken 

mellan flera bolag och kan därför ta större företagsspecifika risker (Baysinger, m.fl., 1991).  

Goodstein och Boeker (1991) menar att ju längre tid som ett koncentrerat ägarskap varar 

desto mer enhetlig blir värdegrunden och kulturen, vilket i sin tur har en negativ inverkan 

på organisatoriska omställningar. Forskarna menar vidare att nya ägare kan förändra 

stabiliteten som har byggts upp av storägare och organisationen blir därmed mer mottaglig 

för förändringar. Eftersom stora ägare innehar mer risk i företaget antas de vara mindre 

villiga att ta risker, samtidigt har de mer kunskap vilket bidrar till att innovationen i 

organisationen gynnas. 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan innovation och koncentrerat 

ägarskap. 

 

H1a: Det finns ett negativt samband mellan risktagande och koncentrerat 

ägarskap. 
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3.3 Styrelsen 

För att undvika agentproblem som uppstår till följd av intressekonflikten mellan agent och 

principal, belyser Fama och Jensen (1983) vikten av att separera beslutskontrollen 

(godkänna och övervaka) från beslutsfattandet (initiering och implementering). 

Beslutskontrollen hänvisas till styrelsen och beslutsfattandet till ledningen, vilka i ett Two-

Tier System är separerade men i ett One-Tier System är de mer enhetliga. Svenska bolag 

kan som ovan nämnt enligt Thomsen och Conyon (2012) ses som en hybrid mellan de två 

systemen, eftersom styrelsen även initierar beslutsprocessen och ledningen därför endast 

implementerar besluten. Ägarna tillsätter styrelsen, som en funktion av intressekonflikten 

mellan ägare och beslutsfattare, och delegerar därefter ansvar till styrelsen (Fama & Jensen, 

1983). Två viktiga funktioner för styrelsen blir därför att värna om aktieägarnas intressen, 

främst genom att maximera avkastningen, samt att ta vara på andra aktörers intressen inom 

organisationen, såsom anställda och kunder (Merchant & Van der Stede, 2012).  

 

Upper echelons teorin (Hambrick & Mason, 1984) beskriver som ovan nämnt hur 

karaktärsdrag och egenskaper i ledningen påverkar beslutsprocessen i företag. Teorin har 

framkommit utifrån forskning på amerikanska bolag där ledningen initierar besluten, men 

eftersom det i Sverige är styrelsen som har den funktionen kan resultaten utifrån forskning 

(baserat på teorin) appliceras även på styrelsen (se Golden & Zajac, 2001; Tarus & Aime, 

2014).  

 

3.3.1 Ålder 

Hambrick och Mason (1984) argumenterar för att det finns en negativ relation mellan 

ledningens ålder och riskfyllda beslut, som exempelvis strategisk förändring. Att ålder har 

ett negativt samband till risktagande menar även andra forskare, Vroom och Pahl (1971) 

menar att yngre individer inte har upplevt lika många ekonomiska kriser vilket gör att de 

inte är medvetna om konsekvenserna i samma utsträckning som äldre individer. Trots att 

Golden och Zajac (2001) uppvisar ett positivt samband mellan styrelsens ålder och 

strategisk förändring, förklarar de resultatet med ackumulerad kunskap och erfarenhet 

snarare än riskpreferens. Forskningen är inte enhetlig gällande ålder och riskfyllda beslut, 

då exempelvis även Wiersema och Bantel (1992) samt Choi och Szewczyk (2017) finner 

ett negativt samband mellan dem. Bantel och Jackson (1989) menar samtidigt att en äldre 

ledning har en negativ inverkan på innovation, och Parsons (2015) förklarar det negativa 
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sambandet med att yngre individer har ett incitament att vara innovativa. Till följd av att 

(lyckade) innovationer leder till högre framtida lön blir nuvärdet på den framtida inkomsten 

högre för yngre än för äldre individer. Sammanfattningsvis anses unga styrelsemedlemmar 

förespråka både riskfyllda och innovativa beslut. 

 

H2: Det finns ett negativt samband mellan innovation och styrelsens 

genomsnittliga ålder. 

 

H2a: Det finns ett negativt samband mellan risktagande och styrelsens 

genomsnittliga ålder. 

 

3.3.2 Heterogenitet i ålder 

Wiersema och Bantel (1992) menar att heterogenitet i ledningen, vad gäller exempelvis 

ålder, medför ett mer nyanserat perspektiv samt kreativitet i beslutsprocessen. Dessutom 

belyser Bantel och Jackson (1989) vikten av att ha kognitiva skillnader i en grupp som ska 

fatta beslut, eftersom det bidrar till effektivare och kreativare problemlösningsförmåga.  

Tarus och Aime (2014) belyser vikten av skillnader i styrelsemedlemmarnas ålder, 

eftersom yngre medlemmar antas vara mer villiga att ta riskfyllda beslut samtidigt som 

äldre meldemmar antas ha mer yrkeserfarenhet. Sambandet som forskarna påvisar är dock 

negativt, att en styrelse med olika åldrar är negativt i samband med riskfyllda beslut. 

  

I tidigare forskning har sambandet mellan styrelsemedlemmarnas ålder och strategisk 

förändring påvisats både positivt och negativt, vilket innebär att en ung såväl som en äldre 

styrelse kan ha en positiv inverkan på strategisk förändring. Om en äldre styrelse, som 

besitter omfattande kunskap och erfarenhet, har en positiv inverkan på strategisk förändring 

(Golden & Zajac, 2001) samtidigt som en ung styrelse är mer villig att ta riskfyllda och 

innovativa beslut (Bantel & Jackson,1989; Choi & Szewczyk, 2017; Wiersema & Bantel, 

1992), kan det argumenteras för att en styrelse med både unga och äldre medlemmar gynnar 

SFB.  

 

Bantel och Jackson (1989) menar att beslut som kräver innovativa idéer gynnas när 

individerna besitter mycket kunskap, och kunskap anses enligt både resource based view 

(Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) och dynamic capabilities (Teece, m.fl., 1997), vara en 
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viktig komponent vid strategiskt beslutsfattande. Enligt Teece, m.fl. (1997) kommer 

nämligen den strategi som företaget har gällande kompetensutveckling att påverka hur 

företaget kan agera både idag och i framtiden, och belyser även att organisationers resurser 

inte är tillräckliga för att kompetenserna ska utvecklas fort. Eftersom Bantel och Jackson 

(1989) påvisar ett positivt samband mellan en heterogen ledning med avseende på ålder, 

och innovation, kan det argumenteras för att innovationsfömågan påverkas positivt av 

heterogenitet. Samtidigt innebär ackumulerad kunskap som äldre styrelsemedlemmar 

besitter, mer självförtroende i beslutsprocessen (Golden & Zajac, 2001), vilket i 

kombination med unga individers villighet att ta risk bidrar till att riskfyllda beslut blir mer 

välgrundade. 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan innovation och heterogeniteten i 

styrelsens ålder. 

 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan risktagande och heterogeniteten i 

styrelsens ålder. 

 

3.3.3 Ämbetstid 

I likhet med ledningens/styrelsens ålder, appliceras upper echelons teorin av forskare för 

att förklara hur anställningstiden/ämbetstiden påverkar strategiska beslut (se Kor, 2006; 

Wiersema & Bantel, 1992). Ämbetstiden syftar på styrelseuppdragets varaktighet och 

Bantel och Jackson (1989) belyser att ämbetstid (anställningstid) och ålder är positivt 

korrelerade. Korrelationen betyder att en individ som har en lång ämbetstid generellt sett 

också är äldre, däremot kan en individ vars ämbetstid är kort, vara antingen yngre eller 

äldre. Till följd av detta är det viktigt att särskilja på hur ålder och ämbetstid påverkar 

företagets SFB.  

 

Wiersema och Bantel (1992) samt Boeker (1997) argumenterar för att ämbetstid har ett 

negativt samband med strategisk förändring respektive innovation. Forskarna menar att 

individer som har varit i samma organisation länge i större utsträckning förespråkar ett 

oförändrat tillstånd för organisationen, eftersom de med tiden utvecklar ett engagemang för 

de etablerade reglerna och rutinerna vilket gör dem obenägna att förändra dem. Längre 

ämbetstid innebär samtidigt mer ackumulerad kunskap och erfarenhet (Collin, m.fl., 2017), 
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vilket även Golden och Zajac (2001) förklarar är anledningen till varför det finns ett positivt 

samband mellan äldre styrelsemedlemmar och strategisk förändring. Choi och Szewczyk 

(2017) finner även att en VD som innehaft posten under en lång period vill bli ihågkommen 

vid avgången och tenderar därmed att ta mer riskfyllda beslut. 

 

Samtidigt som kunskap och erfarenhet är viktigt i organisationer, finns det empirisk 

forskning som påvisar ett negativt samband mellan ämbetstid och strategisk förändring 

samt innovation (se Boeker, 1997; Finkelstein & Hambrick, 1990; Choi & Szewczyk, 2017; 

Golden & Zajac, 2007; Kor, 2006). Golden och Zajac (2001) konstaterar att sambandet 

mellan styrelsens ämbetstid och strategisk förändring är positivt när ämbetstiden är kort 

och negativ när ämbetstiden är lång. Wiersema och Bantel (1992) påvisar ett positivt 

samband mellan ämbetstid och strategisk förändring, medan Kor (2006) menar att nya 

individer i organisationen har ett incitament att bevisa sin kompetens vilket gör dem mer 

villiga att ta risker. Boeker (1997) menar samtidigt att när ämbetstiden ökar, minskar 

benägenheten att bryta mönster och inarbetade rutiner, vilket Bantel och Jackson (1989) 

argumenterar för kan leda till ett snävare perspektiv och i sin tur mindre förändring. Oviljan 

att bryta mönster och det snäva perspektivet som uppstår därefter leder med andra ord till 

att det finns ett negativt samband mellan ämbetstid och risktagande samt mellan ämbetstid 

och innovation. 

 

H4: Det finns ett negativt samband mellan innovation och styrelsens 

genomsnittliga ämbetstid. 

 

H4a: Det finns ett negativt samband mellan risktagande och styrelsens 

genomsnittliga ämbetstid. 

 

3.3.4 Heterogenitet i ämbetstid 

I likhet med heterogenitet gällande ålder, antas heterogenitet angående ämbetstid också 

medföra ett mer diversifierat perspektiv och ett mer kreativt beslutsfattande (Bantel och 

Jackson, 1989; Wiersema och Bantel, 1992). Den ackumulerade kunskapen som individer 

med lång arbetslivserfarenhet antas besitta är som tidigare nämnt positivt när innovativa 

beslut ska tas (Bantel och Jackson, 1989). Kunskap är en viktig komponent vid strategiskt 

beslutsfattande enligt både resource based view (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) och 
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dynamic capabilites (Teece, m.fl., 1997), och kan alltså hänföras även till längre ämbetstid. 

Samtidigt har, som ovan nämnt, nya individer i organisationen ett incitament att vara mer 

riskbenägna (Kor, 2006). Kombinationen av kunskap, som gynnar framförallt innovation, 

och viljan att ta risker leder till att en heterogen styrelse med avseende på ämbetstid har en 

postiv inverkan på innovation och risktagande. 

 

H5: Det finns ett positivt samband mellan innovation och heterogeniteten i 

styrelsens ämbetstid. 

 

H5a: Det finns ett positivt samband mellan risktagande och heterogeniteten i 

styrelsens ämbetstid. 

 

3.4 Ledningen 

Ledningen får i Sverige som tidigare nämnt en annan roll än i ett renodlat One-Tier eller 

Two-Tier System eftersom de enbart implementerar besluten, medan styrelsen initierar dem 

(Thomsen & Conyon, 2012). Mezias, Grinyer, och Guth (2001) menar att de som 

implementerar en strategi, med andra ord ledningen, måste vara positiva till förändringen 

då det annars finns risk för att implementeringen misslyckas. Enligt agentteorin antas 

ledningen vara riskavers då de kan ersättas på arbetsmarknaden, ledningen utvärderas 

nämligen kontinuerligt på marknaden utifrån hur företaget presterar (Fama, 1980). 

Ledningens framtida inkomst beror snarare på företagets tillväxt, jämfört med ägarnas 

avkastning som beror på eget kapital (Brunninge, m.fl., 2007), vilket gör att företagets 

prestation i stor utsträckning styr den framtida inkomsten hos ledningen. Då risken att bli 

arbetslös eller att få lägre framtida inkomst inte kan diversifieras, antas ledningen vara 

mindre benägna att förespråka riskfyllda beslut som ger avkastning långt fram i tiden 

(Baysinger, m.fl., 1991). Då ledningen har tillsats av styrelsen, som därmed delegerar 

ansvaret till ledningen att implementera besluten, uppstår agent-principal problemen även 

mellan styrelsen och ledningen (Collin, m.fl., 2017). Styrelsen (principalen) får med andra 

ord en kostnad för att övervaka hur ledningen implementerar besluten, och ledningen 

(agenten) får samtidigt i uppgift att värna om styrelsens intressen (Collin, 2007). Eftersom 

upper echelons teorin (Hambrick & Mason, 1984) har använts för att förklara hur 

karaktärsdrag och egenskaper i framförallt ledningen, men även hos styrelsen (se Golden 
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& Zajac, 2001), påverkar beslutsprocessen i företag, appliceras teorin även på ledningen i 

det här avsnittet.  

 

3.4.1 Ålder 

Om ledningen antas vara riskavers skulle de vara negativt inställda till samtliga beslut som 

de anser vara riskfyllda, vilket innebär att de skulle vara mindre mottagliga för strategisk 

förändring. Eftersom besluten ska implementeras i enlighet med ägarnas och styrelsens 

intresse, kan inte ledningen agera enbart i egenintresse (Fama & Jensen, 1980). Baysinger, 

m.fl. (1991) framför argumentet att ledningen är kortsiktiga i sitt agerande, samtidigt som 

Parsons (2015) poängterar att yngre personer förespråkar innovation mer än äldre eftersom 

de har ett högre nuvärde på inkomsten. Innovation ger nämligen generellt sett avkastning 

längre fram i tiden (Baysinger, m.fl., 1991; Honoré, m.fl., 2015; Ortega-Argilés, m.fl., 

2005), vilket innebär att ledningens ålder borde ha stor betydelse när innovativa beslut ska 

implementeras. Det finns även empirisk forskning som påvisar ett negativt samband mellan 

ledningens ålder och innovation (Bantel & Jackson, 1989), samt mellan ledningens ålder 

och riskfyllda beslut (Choi & Szewczyk, 2017; Vroom & Pahl, 1971; Wiersema & Bantel, 

1992). Resonemanget ovan angående styrelsens ålder kan således även appliceras på 

sambandet mellan ledningens ålder och risktagande samt innovation.  

 

H6: Det finns ett negativt samband mellan innovation och ledningens 

genomsnittliga ålder. 

 

H6a: Det finns ett negativt samband mellan risktagande och ledningens 

genomsnittliga ålder. 

 

3.4.2 Heterogenitet i ålder 

I enlighet med ovanstående resonemang om heterogeniteten i styrelsen ålder, kommer även 

olikheter i ledningens ålder att påverka innovation och risktagande. Då olika åldrar i 

ledningen bidrar till kreativitet och olika perspektiv menar Wiersema och Bantel (1992) att 

en heterogen ledning har ett positivt samband med strategisk förändring. Vidare har som 

tidigare nämnt empirisk forskning påvisat både negativa och positiva samband mellan ålder 

och strategisk förändring samt innovation (se Bantel & Jackson,1989; Choi & Szewczyk, 
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2017; Golden & Zajac, 2001; Wiersema & Bantel, 1992), vilket medför att argumenten om 

ledningens heterogenitet liknas vid det om styrelsens.  

 

H7: Det finns ett positivt samband mellan innovation och heterogeniteten i 

ledningens ålder. 

 

H7a: Det finns ett positivt samband mellan risktagande och heterogeniteten i 

ledningens ålder. 

 

3.4.3 Anställningstid 

Jämfört med ämbetstid syftar anställningstid på hur länge en medlem i ledningen har varit 

anställd i organisationen, vilket likt argumentet ovan relaterat till styrelsens ämbetstid 

innebär att det är viktigt att särskilja på ålder och anställningstid. Anställningstid har 

nämligen ett positivt samband med ålder (Bantel & Jackson, 1989), men behöver inte 

nödvändigtvis innebära att en individ som har varit anställd kort tid är yngre än en individ 

som har varit anställd lång tid. 

 

Kor (2006) belyser att individer med kort anställningstid i ledningen har ett incitament att 

bevisa sin kompetens och producera resultat, vilket gör dem mer benägna att genomföra 

FoU-investeringar. Eftersom FoU-investeringar leder till innovativa produkter/lösningar 

menar forskaren att individer med kort anställningstid, som vill bli associerade med 

produkten/lösningen, kommer förespråka en innovativ strategi. Vidare menar Kor (2006) 

även att de som har en lång anställningstid är mer neutralt inställda till strategin då de inte 

behöver bevisa sin kompetens i lika stor utsträckning vilket gör dem mindre benägna att ta 

risker. Sambandet mellan anställningstid och strategisk förändring, innovation respektive 

risktagande har påvisats negativt i tidigare forskning (se Bantel & Jackson, 1989; 

Hambrick, Geletkanycz, & Fredrickson, 1993; Kor, 2006).  

 

Finkelstein och Hambrick (1990) argumenterar för att individer som har varit anställda 

länge i ett företag, och som dessutom avancerar inom organisationen, förespråkar 

inarbetade rutiner. Även Hambrick och Mason (1984) belyser att sannolikheten för att en 

förändring genomförs är större när rekryteringen sker externt jämfört med internt. Individer 

som har varit anställda länge i samma organisation antas ha ett mer företagsorienterat 
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synsätt än de som är nyanställda (Bantel & Jackson, 1989; Hambrick & Mason, 1984), 

vilket bidrar till att en ledning bestående av individer med lång anställningstid i företaget 

kommer förespråka förändring i mindre utsträckning. Argumenten medför att en ledning 

med lång genomsnittlig anställningstid har en negativ inverkan på både innovation och 

risktagande. 

 

H8: Det finns ett negativt samband mellan innovation och ledningens 

genomsnittliga anställningstid. 

 

H8a: Det finns ett negativt samband mellan risktagande och ledningens 

genomsnittliga anställningstid. 

 

3.4.4 Heterogenitet i anställningstid 

Det är viktigt att belysa ackumulerad kunskap och kompetens hos en individ med lång 

arbetslivserfarenhet (Collin, m.fl., 2017), men å andra sidan är individer med längre 

anställningstid mindre benägna att bryta mönster (Boeker, 1997). Tidigare forskning har 

påvisat både positivt (se Wiersema & Bantel, 1992) och negativt (se Bantel & Jackson, 

1989) samband mellan anställningstid och strategisk förändring/innovation. Argumentet 

för heterogeniteten i ledningens anställningstid blir således likt det ovan angående 

heterogeniteten i styrelsens ämbetstid. Heterogenitet medför en mer diversifierad bild vilket 

är positivt när innovativa och riskfyllda beslut ska implementeras. 

 

H9: Det finns ett positivt samband mellan innovation och heterogeniteten i 

ledningens anställningstid. 

 

H9a: Det finns ett positivt samband mellan innovation och heterogeniteten i 

ledningens anställningstid. 

 

3.5 Interaktionen mellan styrelse och ledning 

Omfattande forskning har bedrivits på hur styrelsen och ledningen påverkar ett företags 

beslutsprocess, Umans och Smith (2013) menar dock att tidigare forskning framförallt har 

undersökt styrelsen och ledningen isolerat från varandra och inte tagit hänsyn till 

interaktionen mellan dem. Informationsasymmetrin uppstår enligt agentteorin till följd av 
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att ledningen och ägarna, eller styrelsen, inte har samma intressen, vilket i sin tur leder till 

att ledningen undanhåller information som kan missgynna dem (Jensen & Meckling, 1976). 

För att undvika problemet menar Umans och Smith (2013) att när ledningen och styrelsen 

har liknande målsättning minskar risken för att ledningen agerar opportunistiskt. Vidare 

belyser Kor (2006) att interaktionen mellan ledningen och styrelsen påverkar huruvida 

strategiska beslut blir effektiva eller inte och menar att konflikter orsakar en negativ 

beslutsprocess. Konflikter uppstår framförallt när individer som arbetar tillsammans inte 

har liknande värderingar och perspektiv, vilket Hambrick och Mason (1984) belyser med 

hjälp av de grupperingarna som bildas utifrån den gemensamma tidpunkten. Vad forskarna 

syftar på är att grupperingarna bidrar till att individerna utvecklar gemensamma 

värderingar, vilket med andra ord innebär att konflikter uppstår när individer inte kommer 

från samma grupp. Dessutom antas det uppstå brist i kommunikationen mellan de olika 

grupperna, eftersom erfarenheterna är olika vilket Bantel och Jackson (1989) i sin tur menar 

leder till att informationsutbytet begränsas. Den sociala mottagligheten i en organisation 

uppstår enligt Bantel och Jackson (1989) till följd av att individer grupperas utifrån 

framförallt ålder och ämbetstid/anställningstid eftersom de antas ha liknande erfarenheter 

och kan därför kommunicera effektivare. 

 

Följande diskussion gällande interaktionen mellan styrelsen och ledningen utgår från 

argumenten ovan, nämligen att heterogenitet i styrelsen respektive i ledningen har en 

positiv inverkan på innovation och risktagande. Det vill säga, förutsättningen är att både 

styrelsen och ledningen har en positiv inverkan på innovation när de är heterogena, medan 

kommunikationen mellan dem kommer att påverkas positivt av att de har liknande 

värderingar. Homogenitet i en grupp bidrar som tidigare nämnt till att kommunikationen 

inom gruppen blir bättre (Bantel & Jackson, 1989), applicerat på styrelsen och ledningen 

innebär det att när de är homogena blir kommunikationen effektivare. Effektivare 

kommunikation bidrar till effektivare beslutsprocess vilket gynnar SFB. Umans och Smith 

(2013) bygger sina argument om en positiv effekt av homogenitet mellan styrelsens och 

ledningens heterogenitet på “the similarity-attraction paradigm”, vilket innebär att 

individer med liknande karaktärsdrag kommer samarbeta bättre. Med andra ord, 

homogeniteten i heterogeniteten gällande styrelsen och ledningen har en positiv effekt på 

innovation och risktagande. 
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H10: Det finns ett positivt samband mellan innovation och homogeniteten i 

styrelsens samt ledningens heterogenitet i ålder. 

 

H10a: Det finns ett positivt samband mellan risktagande och homogeniteten 

i styrelsens samt ledningens heterogenitet i ålder. 

 

H11: Det finns ett positivt samband mellan innovation och homogeniteten i 

styrelsens samt ledningens heterogenitet i ämbetstid och anställningstid. 

 

H11a: Det finns ett positivt samband mellan risktagande och homogeniteten 

i styrelsens samt ledningens heterogenitet i ämbetstid och anställningstid. 

 

Sammanfattningsvis har det här kapitlet belyst de egenskaper i ägarstrukturen, styrelsen, 

och ledningen som antas påverka de två dimensionerna av SFB (se Figur 1.). SFB förklaras 

utifrån fyra dimensioner, varav villighet att ta risk samt innovationsförmågan är fokus för 

den här uppsatsen. Vidare är argumentet att det finns ett negativt samband mellan 

koncentrerat ägarskap och risktagande, men ett positivt samband med innovation. 

Forskning baserat på upper echelons teorin har applicerats på egenskaper i både styrelsen 

och ledningen. Hypotesen är att det finns ett negativt samband mellan ålder och risktagande 

samt innovation, och att heterogeniteten i åldern har ett positivt samband med innovation 

och risktagande. Sambandet mellan ämbetstid respektive anställningstid och innovation 

samt risktagande antas också vara negativt, medan heterogeniteten antas ha en positiv 

inverkan på innovation och risktagande. Eftersom interaktionen mellan styrelsen och 

ledningen är viktig i beslutsprocessen, och heterogeniteten i både styrelsen och ledningen 

antas ha en positiv inverkan på innovation och risktagande, är hypotesen att en homogenitet 

mellan dem kommer ha ett positivt samband med innovation. Nedan följer den modell 

(Figur 1.) som har tagits fram, vilken visar på vilka egenskaper i 

bolagsstyrningsmekanismerna som enligt ovanstående argument påverkar SFB.  
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Figur 1. Strategisk förändringsbenägenhet 
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4. Empirisk metod 

 

Följande kapitel inleds med studiens tidshorisont och ursprungliga urval, följt av en 

beskrivning av studiens bortfall till följd av brist på information i bankernas 

årsredovisningar. I operationaliseringen följer en beskrivning av den beroende variabeln 

(SFB) och hur risk och innovation har mätts, samt hur de oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna har mätts. Vidare diskuteras hur tillförlitliga variablerna är samt 

huruvida variablerna mäter vad de avser. Studiens avgränsningar, nämligen avgränsningen 

till tre bolagsstyrningsmekanismer samt till två dimensioner av SFB, diskuteras med 

hänsyn tagen till tänkbara konsekvenser. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens 

begränsning, nämligen multikollineariteten i variablerna till följd av att de inhämtats från 

samma banker över tiden. 

 

 

4.1 Urval och tidshorisont 

Eftersom studien är kvantitativ, var en stor mängd data nödvändigt för att möjliggöra en 

generalisering av resultaten. Till följd av att bankernas årsredovisningar är källan till 

datainsamlingen är förutsättningen för studien att årsredovisningarna finns tillgängliga. 

Vidare valdes en tidshorisont på tio år (med tidsperioden 2007–2016 för de oberoende 

variablerna samt kontrollvariablerna och 2008–2017 för de beroende variablerna) eftersom 

det möjliggjorde för en stor mängd data, samtidigt som det inte begränsade antalet banker. 

En fördel med att mäta under tio år är att materialet inte enbart består av data mätt från en 

högkonjunktur alternativt en lågkonjunktur. En konjunkturcykel är mellan tre och åtta år 

(Konjukturinstitutet, u.å.), vilket medför att resultatet från studien inte blir missvisande till 

följd av exempelvis lågt risktagande från samtliga banker på grund av lågkonjunktur. Det 

ursprungliga urvalet bestod av sjutton svenska banker: 

 

1. Nordea  

2. Swedbank  

3. Handelsbanken  

4. SEB  

5. Avanza  

6. Nordnet  

7. Resurs Bank 

8. SBAB  

9. Marginalen Bank  

10. Collector Bank 

11. ICA Banken 

12. Ikano bank  

13. Forex 

14. Skandiabanken  

15. Länsförsäkringar Bank  

16. Sparbanken Skåne 

17. Sparbanken Syd



 

 

 

4.2 Datainsamling och bortfall 

Det ursprungliga urvalet om sjutton svenska banker reducerades till tio banker på grund av 

att en del variabler inte fanns tillgängliga i samtliga årsredovisningar. Information om 

styrelsen och ledningen saknades i sju av sjutton banker vilket medförde ett bortfall på sju 

banker, samtidigt som en del banker fick en kortare tidshorisont till följd av samma 

problem. Efter bortfallet bestod urvalet således av tio banker, varav sju av dem redovisar i 

tio år gällande ledningen och styrelsen, en av dem redovisar i sju år, och två redovisar i fem 

år. 

 

Till följd av att Nordea inte redovisade ledningens anställningsår får studien även ett 

bortfall på tio observationer (Nordea) när variablerna Anställningstid, Heterogenitet 

Anställningstid, och/eller Homogenitet Ämbetstid-Anställningstid används i analysen. 

Årsredovisningarna har hämtats från respektive banks hemsida och från årsredovisningarna 

har variablerna samlats in, vilka beskrivs i nästkommande avsnitt om operationalisering. 

 

4.3 Operationalisering 

För att kunna mäta och analysera begreppen i hypoteserna behöver de operationaliseras, 

vilket innebär att begreppen översätts till konkreta variabler (Körner & Wahlgren, 2015). I 

den här uppsatsen är det framförallt risk och innovation som är abstrakta och därmed 

svårare att mäta vilket gör det väsentligt att definiera hur måtten mäts. Även de oberoende 

variablerna och kontrollvariablerna är i behov av att operationaliseras, eftersom det i många 

fall finns olika sätt att mäta variablerna på.  

 

6. Avanza (från 2007) 

7. Nordnet (från 2007) 

8. SBAB (från 2010) 

9. Ikano bank (från 2012) 

10. Skandiabanken (från 2012) 

1. Nordea (från 2007) 

2. Swedbank (från 2007) 

3. Handelsbanken (från 2007) 

4. SEB (från 2007) 

5. Länsförsäkringar Bank (från 2007) 
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För att tydliggöra tillvägagångssättet för läsaren, presenteras en kort beskrivning samt en 

tabell om huruvida koncernbolagets eller moderbolagets finansiella rapporter har använts 

vid beräkningarna för variablerna. Utgångspunkten har varit att använda koncernens 

finansiella rapporter och i de fall där banken har utländsk verksamhet som ingår i 

koncernenbolaget har istället moderbolagets finansiella rapporter använts.  

 

4.3.1 Beroende variabel 

SFB definieras i den här uppsatsen utifrån villighet att ta risk samt innovationsförmåga, där 

risk och innovation mäts i form av kvantifierade data. Hambrick, Cho, och Chen (1996) 

mäter förändringsbenägenhet med antalet faktiska förändringar som ett företag har 

genomfört, även Choi och Szewczyk (2017) mäter antalet realiserade förvärv och drar 

därefter slutsatsen om företags benägenhet att genomföra dem. Ytterligare ett argument är 

att benägenheten påverkas av tidigare förändringar (Huff, Huff, & Thomas, 1992), vilket 

med andra ord innebär att tidigare förändringar är en indikation på benägenheten att 

genomföra förändringar i framtiden. Det innebär dock inte att ett företag som har genomfört 

förändringar nödvändigtvis är förändringsbenägen, eller att ett företag som inte har 

genomfört några förändringar inte är förändringsbenägen, utan snarare att tidigare 

förändringar är en approximation på benägenhet. Eftersom det finns en tidsfördröjning 

mellan styrelsens beslutsfattande samt ledningens implementering och när förändringen 

sker, applicerades en ettårig tidsfördröjning på den beroende variabeln, det vill säga på risk 

och innovation (jmf. Collin, m.fl., 2017).  

 

Risk 

Utifrån tidigare forskning har tre mått identifierats för att mäta risk i en europeisk bank, 

nämligen kreditrisk (Delis & Kouretas, 2011; Fiordelisi, Marques-Ibanez, & Molyneux, 

2011; Jiménez, Lopez, & Saurina, 2013), likviditetsrisk (Brissimis, Delis, & Papanikolaou, 

2008), och insolvensrisk (Laeven & Levine, 2009; García-Sánchez, García-Meca, & 

Cuadrado-Ballesteros, 2017). Kreditrisk mäts som kreditförluster netto genom totala lån 

1. Nordea (moderbolaget) 

2. Swedbank (moderbolaget) 

3. Handelsbanken (moderbolaget) 

4. SEB (moderbolaget) 

5. Länsförsäkringar Bank (koncernen) 

6. Avanza (koncernen) 

7. Nordnet (koncernen) 

8. SBAB (koncernen) 

9. Ikano bank (koncernen) 

10. Skandiabanken (moderbolaget) 
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(Delis & Kouretas, 2011; Fiordelisi, m.fl., 2011; Jiménez, m.fl., 2013), där kreditförluster 

netto påverkar årets resultat och kvoten därmed visar på hur stor andel av totala lånen som 

medför en kreditförlust. Posterna är hämtade från resultaträkningen respektive 

balansräkningen, där totala lån har beräknats som summan av utlåning till kreditinstitut och 

utlåning till allmänheten. En hög kvot medför en större kreditrisk, och benämns Risk1. 

 

 

 

Likviditetsrisk beräknas som likvida medel genom totala tillgångar (Brissimis, m.fl., 2008), 

där likviditet är ett centralt mått i EU:s tillsynsarbete av bankerna eftersom det finns ett 

kapitalkrav som bankerna i Europa ska följa (European Union, u.å.). Posterna är hämtade 

från balansräkningen, och kvoten, benämnd Risk2, har multiplicerats med -1 vilket innebär 

att Risk2 tolkas likt Risk1 som att ett högt tal innebär hög risk.  

 

 

 

Insolvensrisk mäts med hjälp av z-score, vilket beräknas med kvoten av årets resultat 

genom totala tillgångar (ROA) adderat med kvoten av eget kapital genom totala tillgångar 

(CAR) dividerat med standardavvikelsen på avkastningen på totala tillgångar (sdROA) 

(Laeven & Levine, 2009; García-Sánchez, m.fl., 2017). De respektive posterna har hämtats 

från resultaträkningen och balansräkningen och har sedan beräknats till ROA, CAR, och 

sdROA utifrån ovan nämnda beräkningar. Likt tidigare forskning har standardavvikelsen 

beräknats på ROA från hela perioden och eftersom z-score är snedfördelad har den 

logaritmerats med den naturliga logaritmen för att göra den normalfördelad kring 

medelvärdet (se Laeven & Levine, 2009). För att underlätta analysen har riskmåttet 

multiplicerats med -1, vilket medför att en högre kvot innebär högre risktagande. 

Insolvensrisken benämns Risk3. 

 

 

 

Innovation 

Innovation har i tidigare forskning mätts främst genom hur mycket ett företag investerar i 

FoU (se Ortega-Argilés, m.fl., 2005) men eftersom banker inte redovisar en specifik post 

   (ROA+CAR)      

       sdROA 

 

Insolvensrisk =     

kreditförluster netto 

       totala lån 

 

Kreditrisk =     

   likvida medel      

  totala tillgångar 

 

Likviditetsrisk =     
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för FoU kan inte det användas för att mäta innovation i den här uppsatsen. Istället har 

innovation mätts med hjälp av tre dimensioner som ger en indikation på innovation, där två 

av måtten är av subjektiv karaktär och det tredje är objektivt.  

 

Den första dimensionen är antal termer som förknippas med innovation i avsnittet ”VD-

ord” i årsredovisningarna, där termerna är kopplade till begreppet innovation vad gäller 

antingen produkt, process, marknadsföring, eller organisation (se OECD, 2005). Ett kriterie 

för innovation är enligt OECD (2005) att det måste ha implementerats, och att det måste 

vara någonting nytt eller signifikant förbättrat för organisationen. Termerna ska med andra 

ord indikera på innovation utifrån kriterierna för produkt-, process-, marknadsföring-, 

och/eller organisationsinnovation. För att exemplifiera; produktinnovation kan vara en ny 

internetbank, processinnovation en ny eller förbättrad mjukvara, en ny 

marknadsföringsteknik är ett exempel på marknadsföringsinnovation, och 

organisationsinnovation kan vara nya sorters samarbeten med externa parter (OECD, 

2005). Således finns det en del termer som skulle kunna vara innovation, men som inte är 

det enligt ovanstående beskrivning, exempelvis en bank som planerar att lansera en ny 

produkt men som ännu inte har gjort det. Termerna summeras och ger alltså en indikation 

på bankens innovationsförmåga i form av ett tal, där 0 innebär att noll ord relaterade till 

innovation har identifierats, 1 innebär att ett ord har hittats, osv. Båda studenterna har läst 

samtliga ”VD-ord” och har tillsammans funnit termerna som tyder på innovation. Måttet 

benämns Innovation1. 

 

Den andra dimensionen, Innovation2, är att avsnittet ”VD-ord” har betygsatts på en 

sjugradig skala. Betyget motsvarar ett helhetsintryck, där 1 indikerar på att banken inte 

uppvisar någon innovationsbenägenhet och 7 tyder på att banken är mycket 

innovationsbenägen. Betyget speglas av antalet begrepp som beskrevs i det ovanstående 

stycket men är framförallt en indikation på vilket fokus banken har; om VD:n exempelvis 

belyser framtida projekt eller om det enbart är fokus på årets prestationer. Båda studenterna 

har läst samtliga ”VD-ord” och sedan betygssatt texterna gemensamt.  

 

Den tredje dimensionen är antalet sökträffar på Google gällande den specifika banken och 

innovation (exempelvis ”Swedbank innovation”), avgränsat till ett år (exempelvis 2008-

01-01 till 2008-12-31). Eftersom storbankerna generellt sett får mer utrymme i media har 
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”storlekseffekten” reducerats genom att dividera antalet träffar som den specifika banken 

har fått med bankens storlek (mätt i totala tillgångar). Totala tillgångar har mätts i miljoner 

kronor, vilket innebär att om posten har redovisats i tusentals kronor eller i miljoner euro 

har den behövts divideras med 1000 respektive multipliceras med valutakursen euro-sek 

från närmaste datumet innan 31:a december året som årsredovisningen avser. Kvoten har 

sedan multiplicerats med medelvärdet av antalet träffar för samtliga banker. Syftet med den 

tredje dimensionen är att inte enbart belysa innovation utifrån årsredovisningarna, då det 

kan argumenteras för att det är ett marknadsföringsverktyg ur bankens perspektiv. En bank 

som vill uppfattas som innovativ kommer således i större utsträckning använda innovativa 

termer, vilket är anledningen till varför den tredje dimensionen används som en mer 

objektiv indikation på innovation. Måttet benämns Innovation3. 

 

Genom att mäta korrelationen mellan de tre innovationsmåtten, ges en indikation på 

huruvida måtten mäter samma sak. Då den positiva korrelationen mellan samtliga 

innovationsmått (se Tabell 10. i Bilaga 1.) visar att måtten till stor del mäter samma sak, 

har måtten standardiserats för att sedan summeras till en gemensam variabel. Eftersom den 

summerade variabeln var snedfördelad har den först adderats med 10 (eftersom variabeln 

var negativ) och sedan logaritmerats med den naturliga logaritmen. Den logaritmerade 

variabeln benämns hädanefter Innovation.  

 

4.3.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna, eller förklaringsvariablerna, är de variabler som antas 

påverka/förklara de beroende variablerna. De oberoende variablerna är med andra ord de 

egenskaper i ägarstrukturen, styrelsen, respektive ledningen i hypoteserna som antas 

påverka risk och innovation. 

 

Ägarstrukturen 

Koncentrerat ägarskap har mätts som den totala andelen av rösträtterna som ägdes av 

storägare det år som årsredovisningen avser. Storägare är definierade som både fysiska och 

juridiska personer vars ägande uppgår till eller överstiger fem procent, vilka med andra ord 

har summerats till en total andel som representerar koncentrerat ägarskap (se Lee, 2005). 
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Styrelsen och ledningen  

Medlemmarna i styrelsen och ledningen har definierats utifrån vilka individer som har 

listats som medlemmar (även arbetstagarrepresentanter) i bankens årsredovisning under det 

år som årsredovisningen avser, med undantag för suppleanter samt medlemmar som avgick 

under året (de som avgick vid årsskiftet har listats som medlem under året).  

 

Ålder för styrelsen respektive ledningen mäts som genomsnittlig ålder, där födelseåret har 

subtraherats från det året som årsredovisningen avser och sedan summerats och dividerats 

med antalet medlemmar för att få den genomsnittliga åldern (se Wiersema & Bantel, 1992).  

 

Heterogeniteten gällande ålder för styrelsen respektive ledningen mäts som 

standardavvikelsen i ålder för medlemmarna (se Umans & Smith, 2013).  

 

Ämbetstid och anställningstid har beräknats som genomsnittlig ämbetstid för styrelsen 

respektive genomsnittlig anställningstid för ledningen. Invalsåret respektive 

anställningsåret har subtraherats från det året som årsredovisningen avser och sedan 

summerats och dividerats med antalet medlemmar för att få den genomsnittliga ämbetstiden 

respektive anställningstiden (se Wiersema & Bantel, 1992). De som har blivit 

invalda/anställda under året har beräknats som medlemmar i noll år. 

 

Heterogeniteten gällande ämbetstid och anställningstid har beräknats med 

standardavvikelsen i ämbetstiden respektive anställningstiden för medlemmarna (se Umans 

& Smith, 2013). 

 

Interaktionen mellan styrelse och ledning 

Homogenitet i ålder har mätts som kvoten mellan styrelsens heterogenitet och ledningens 

heterogenitet med avseende på ålder, och vice versa. Homogenitet i ämbetstid och 

anställningstid har mätts som kvoten mellan styrelsens heterogenitet i ämbetstid och 

ledningens heterogenitet i anställningstid, och vice versa. Samtliga heterogeniteter har 

adderats med ”ett” innan de dividerats och det tal som var mindre än eller lika med ”ett” 

har varit ett mått på homogenitet, där ”ett” är homogen och ”noll” är heterogen (se Umans 

& Smith, 2013). 
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4.3.3 Kontrollvariabler 

En kontrollvariabel är en variabel som antas och har tidigare påvisats påverka den beroende 

variabeln, men där forskaren inte i huvudsak är intresserad av det sambandet. Anledningen 

till varför kontrollvariabler används i regressionsanalyser är således för att reducera risken 

för skenbara samband (Edling & Hedström, 2003). Om det finns ett samband mellan en 

oberoende och en beroende variabel, kan en kontrollvariabel med andra ord indikera om 

sambandet är relevant eller inte.  

 

Ett företags tidigare prestationer är enligt Wiersema och Bantel (1992) en anledning till 

varför företag genomför en strategisk förändring. Forskarna menar att om företaget har 

presterat dåligt året innan är sannolikheten större för att företaget ändrar strategin. Tidigare 

prestationer, mätt som ROA, har således använts som kontrollvariabel för risktagande och 

innovation.  

 

Organisationens storlek har också påvisats ha en effekt på dels strategisk förändring, dels 

innovation. Bantel och Jackson (1989) menar att organisationens storlek har ett positivt 

samband med innovation och Brunninge m.fl. (2007) påvisar att det finns ett positivt 

samband mellan organisationens storlek och strategisk förändring. Till följd av detta har 

storleken på banken, mätt i totala tillgångar, använts som en kontrollvariabel för 

risktagande och innovation. Totala tillgångar har även i det här fallet mätts i miljoner 

kronor, och har med andra ord dividerats med 1000 eller multipliceras med valutakursen 

euro-sek från närmaste datumet innan 31:a december året som årsredovisningen avser om 

posten har redovisats i tusentals kronor eller i miljoner euro.  

 

Även storleken på styrelsen och ledningen har använts som kontrollvariabler, då en stor 

styrelse respektive ledning kan innebära mer heterogenitet (Bantel & Jackson, 1989). 

Dessutom har en stor styrelse respektive en stor ledning påvisats ha en positiv effekt på 

strategisk förändring (se Brunninge, m.fl., 2007) och på innovation (se Bantel & Jackson, 

1989). Storleken på styrelsen respektive på ledningen, mätt i antalet medlemmar, har 

således använts som kontrollvariabler för innovation och risktagande. 
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4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar till hur tillförlitlig en variabel är och innebär att samma studie ska kunna 

genomföras av andra forskare med samma resultat (Körner & Wahlgren, 2015). Eftersom 

samtliga oberoende variabler och kontrollvariabler har beräknats utifrån vad som redovisas 

i årsredovisningen, är reliabiliteten mycket hög för uträkningarna för dessa variabler. 

Angående de beroende variablerna kan reliabiliteten ifrågasättas något mer eftersom 

Innovation1 och Innovation2 är subjektiva, variablerna är beroende av vår bedömning. För 

att reducera reliabilitetsproblemet har studenterna oberoende av varandra läst ”VD-ord” 

och skrivit ner ord kopplade till innovation samt betygssatt texten. Om bedömningen var 

olika angående antal ord och/eller betyg har studenterna resonerat sig fram till det 

slutgiltiga värdet. Eftersom Innovation1 och Innovation2 är subjektiva, valdes även det 

objektiva måttet Innovation3 beskrivet under 4.2.1 Beroende variabler – Innovation. 

Anledningen till att Innovation3 tas med i måttet Innovation, trots att korrelationen är svag 

(om än signifikant) med de andra två innovationsmåtten, är således för att undvika ett enbart 

subjektivt mått. De tre riskmåtten är beräknade utifrån poster i resultaträkningen och/eller 

balansräkningen, och har därmed likt de oberoende variablerna och kontrollvariablerna hög 

reliabilitet.  

 

Körner och Wahlgren (2015) menar att det kan uppstå ett problem mellan vad forskaren 

avser att mäta och vad som faktiskt mäts, och validiteten kan därmed ifrågasättas. Vidare 

finns det enligt Körner och Wahlgren (2015) ”alltid en risk att man mäter något därför att 

det går att mäta fast det i själva verket är något annat än det man vill mäta” (s. 15). För att 

undvika att validiteten ifrågasätts gällande riskmåtten har Risk1 och Risk2 exkluderats från 

studien, eftersom måtten inte mäter dimensionen risk i SFB. Eftersom strategisk förändring 

har argumenterats utifrån ett riskperspektiv ovan, med andra ord att strategisk förändring 

innebär risk (Wiersema & Bantel, 1992), är det väsentligt att variabeln risk mäter risk 

utifrån ett strategiskt förändringsperspektiv.  

 

Då Risk1 mäter kreditrisken, vilken inte speglar risken vid strategisk förändring, utan 

snarare mäter risk utifrån ett konsumentperspektiv, har inte Risk1 används som ett mått på 

risk. Risk2 mäter likviditetsrisk, vilken avser att mäta huruvida banken har likvida medel 

för att täcka bland annat kreditförlusterna (European Union, u.å.). Likvida medel används 
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med andra ord inte primärt till strategiska förändringar, och speglar således inte risken i 

SFB, vilket är anledningen till varför måttet har exkluderats. Eftersom dåliga prestationer 

antas vara en bidragande faktor till strategisk förändring (Golden & Zajac, 2001; Wiersema 

& Bantel, 1992), används istället Risk3 som ett mått på dimensionen risk. Risk3 består som 

ovan nämnt av summan mellan ROA och CAR dividerat med sdROA, vilket innebär att 

om banken presterar dåligt, sänks ROA. Om sdROA antingen är densamma, eller höjs till 

följd av att ROA blir lägre jämfört med tidigare år, samtidigt som CAR är oförändrad, 

kommer kvoten Risk3 att sänkas vilket innebär att risken höjs. Risk3 speglar således 

dimensionen risk i SFB och har i den här studien använts som mått på risk och benämns 

således hädanefter som Risk.  

 

Ytterligare en aspekt relaterat till validiteten i studien är innovationsmåtten. Eftersom 

Innovation1 och Innovation2 baseras på ”VD-ord” i bankernas årsredovisningar speglar 

måtten vad banken vill informera om och hur banken vill framstå. På så vis påverkas måtten 

av huruvida banken vill framstå som innovativ eller inte. Dessutom riktas ”VD-ord” till 

olika aktörer på marknaden, nämligen till aktieägare för listade bankaktiebolag och till 

kunder för olistade bankaktiebolag. För att undvika att innovation mäts utifrån hur banken 

vill marknadsföra sig, har Innovation3 inkluderats. Innovation3 är som ovan nämnt ett mer 

objektivt mått på innovation och mäts i antalet Google-träffar, vilka har reducerats för 

storlek.  

 

Koncentrerat ägarskap har i efterhand visat sig ha validitetsproblem eftersom måttet snarare 

mäter listade eller olistade bankaktiebolag. Eftersom de olistade bankaktiebolagen är ägda 

till 100 procent av en ägare blir måttet koncentrerat ägarskap missvisande och måttet Listad 

har därför skapats som en dummy-variabel. Listade banker har kodats 1 medan olistade 

banker har kodats 0, korrelationen mellan variabeln Koncentrerat Ägarskap och Listad är  

-0,977 för Pearson Correlation vilket tyder på att de mäter samma sak. För att undvika 

problemet används Koncentrerat Ägarskap endast i partiella analyser, där de olistade 

bankerna inte har tagits med. Variabeln Listad används inte i analysen då syftet med studien 

inte är att förklara huruvida listade eller olistade bankaktiebolag påvisar SFB.  
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4.5 Avgränsningar 

Studiens fokus valdes att avgränsas till den svenska banksektorn, vilket har medfört en 

begränsning i urvalet av antal banker (se avsnitt 4.1 Tidshorisont och urval). Givet antalet 

banker som redovisar informationen som krävdes för att uppfylla syftet, har antalet 

observationer (87 stycken) blivit relativt få. Vidare har studien även avgränsats till tre 

bolagsstyrningsmekanismer, nämligen ägarstrukturen, styrelsen, och ledningen. 

Anledningen till varför endast de tre mekanismer valdes var dels för att tidigare forskning 

har påvisat ett samband mellan dem och strategisk förändring (se Baysinger, m.fl., 1991; 

Brunninge, m.fl., 2007; Golden & Zajac, 2001; Wiersema & Bantel, 1992), dels för att det 

finns ett tydligt samband mellan ägarna, styrelsen, och ledningen (se sidan 8–9). 

Avgränsningen medför dock att en eventuell del av förklaringsgraden för innovation och 

risk uteblir.  

 

Avslutningsvis gjordes även en avgränsning i antalet dimensioner av SFB, nämligen till 

innovationsförmåga och villighet att ta risk. Den primära anledningen till varför 

avgränsningen gjordes var för att de andra två dimensionerna; mottaglighet/öppenhet för 

förändring och förmåga att ta till vara på möjligheter, kräver medverkan från en respondent 

för att kunna analyseras vilket gör dem mer subjektiva än innovationsförmåga och villighet 

att ta risk, vilka kan mätas utan medverkan från en respondent. Genom att avgränsa studien 

till två dimensioner av SFB finns dock en risk i att fler aspekter av SFB uteblir, och studien 

får därmed ett snävare perspektiv. 

 

4.6 Begränsningar 

Eftersom studien är gjord på tio banker under flera års tid, kommer flera oberoende 

variabler att samvariera till följd av samma utveckling under tid. När två eller flera 

oberoende variabler korrelerar kallas det för multikollinearitet, vilket försvårar 

bedömningen av modellen, eller snarare regressionskoefficienterna (Körner & Wahlgren, 

2015). Edling och Hedström (2003) menar att en vanlig åtgärd är att utelämna en av de 

variablerna som korrelerar. En annan åtgärd är att genomföra en paneldataregression, 

vilken är flerdimensionell och tar bland annat hänsyn till förändringar i variabler över tiden 

inom samma företag (Stata, u.å.). I den här studien genomförs dock minstakvadratmetoden 
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eftersom vi inte besitter kunskaperna för att genomföra en paneldataregression i 

programmet Stata, där det är möjligt.  

 

Sammanfattningsvis har kapitlet redogjort för den tidshorisont och det ursprungliga urvalet 

som valdes samt en beskrivning av bortfallet om sju banker, vilket orsakades av 

skillnaderna i bankernas årsredovisningar. I operationaliseringen har mätningen av 

samtliga variabler beskrivits, följt av studiens reliabilitet och validitet där det bland annat 

framgår att endast ett utav riskmåtten beaktas eftersom Risk1 och Risk2 inte belyser risk 

utifrån ett strategiskt förändringsperspektiv. Studiens avgränsningar har beaktats och 

medför dels ett snävare perspektiv, dels att eventuella förklaringar till SFB uteblir. 

Avslutningsvis har studiens multikollinearitet diskuterats, vilken beror på att variablerna 

har inhämtats från samma banker över tiden. Multikollineariteten medför att 

minstakvadratmetoden inte är optimal för studien, men används likväl eftersom en 

paneldataregression inte har kunnat utföras. 
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5. Analys 

 

I nedanstående analyskapitel presenteras resultaten från studien. Kapitlet inleds med 

beskrivande statistik över materialet, vilket avslutas med en tabell över samtliga variabler. 

Vidare har åtta modeller framtagits, fyra modeller för innovation respektive fyra modeller 

för risk. Utöver de åtta modellerna presenteras även redogörelser för hur innovation och 

risk påverkas av de specifika åren samt av bankerna, där modellerna har kontrollerats mot 

de år och banker som har påvisat mest innovation respektive risk. Avslutningsvis 

presenteras även en sammanfattning med vilka hypoteser som förkastas efter respektive 

avsnitt.  

 

5.1 Deskriptiv statistik 

Den här inledande beskrivande delen av materialet avser att ge läsaren en överblick av 

materialet (se Tabell 1.). Studien omfattas av ett material på totalt 87 observationer, med 

ett partiellt bortfall om maximalt 11 observationer (se Tabell 1.). Bortfallet medför att en 

del analyser och modeller endast innehåller 76 observationer vilket innebär att 

bortfallsanalyser har gjorts eftersom det finns skillnader mellan de olika modellernas urval.  

 

Vid en analys är det viktigt att inte tolka resultatet utanför materialet, alltså utanför minsta 

och maximala värdet för variablerna. Tabell 1. ger en överblick av materialet samtidigt som 

det upplyser läsaren om hur värdena tolkas, nämligen att värden under medelvärdet tolkas 

som låga värden medan värden över medelvärdet tolkas som höga värden. Tabell 1. visar 

även att det finns stora skillnader mellan bankerna vad gäller egenskaper i 

bolagsstyrningsmekanismerna. Det är exempelvis mer än tio års skillnad i genomsnittlig 

ålder hos styrelsen mellan den yngsta (Avanza) och den äldsta (Handelsbanken) styrelsen 

och över 20 års skillnad i genomsnittlig anställningstid mellan den ledningen med lägst 

(Nordnet) och den med högst anställningstid (Handelsbanken). Det finns även stora 

skillnader vad gäller bankernas storlek, där den minsta banken har totala tillgångar till 

värdet 12 881 miljoner sek (Nordnet) medan den största banken har ett värde på 2 135 795 

miljoner sek (Handelsbanken) på sina tillgångar. Vidare uppvisar merparten av variabler 

snarlika värden på medelvärdet och medianen, bortsett från anställningstid och storlek 

företag som uppvisar en median som är markant mindre än medelvärdet. En median som 
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är mindre än medelvärdet indikerar på att det finns extremvärden som medför att 

medelvärdet blir högre än medianen. I den här studien är det generellt sett storbankerna 

Handelsbanken, SEB, Swedbank, och Nordea som uppvisar stora värden på totala 

tillgångar och hög genomsnittlig anställningstid hos ledningen. Sammanfattningsvis finns 

det påtagliga skillnader mellan variablernas minsta och största värden, och därmed 

skillnader mellan bankernas ägarstruktur, styrelse och ledning.  

 

Tabell 1. Beskrivande statistik för samtliga variabler 

Beskrivande statistik 

Variabler 

 

Antal        Bortfall Medel Median Std. avvikelse Min Max 

    

Oberoende Variabler        

Ålder Styrelse 87 0 54,277 55,000 3,046 47,750 59,500 

Heterogenitet Ålder Styrelse 87 0 8,029 7,448 2,447 3,327 14,842 

Ämbetstid 86 1 4,516 4,000 2,180 ,500 9,750 

Heterogenitet Ämbetstid 86 1 3,758 3,588 1,467 ,837 7,098 

Koncentrerat Ägarskap 87 0 ,518 ,364 ,334 ,164 1,000 

Ålder Ledning 87 0 48,128 49,091 3,927 37,429 55,031 

Heterogenitet Ålder Ledning 
87 0 5,585 5,612 1,471 2,532 9,834 

Anställningstid 77 10 10,149 6,444 6,687 1,333 24,438 

Heterogenitet Anställningstid 77 10 7,002 6,256 2,873 1,751 14,090 

Homogenitet Ämbetstid-

Anställningstid 
76 11 ,621 ,625 ,211 ,256 1,000 

Homogenitet Ålder 
87 0 ,723 ,728 ,168 ,354 ,998 

Kontrollvariabler        

Storlek Styrelse 87 0 10,023 10,000 2,574 6,000 15,000 

Storlek Ledning 87 0 12,023 10,000 7,895 4,000 39,000 

Storlek Företag  87 0 754 182,627 213 458,800 752 019,464 12 880,735 2 135 795,000 

ROA 87 0 ,00675 ,00602 ,00470 -,00065 ,02284 

Beroende Variabler        

Risk 87 0 -3,059 -3,091 ,605 -4,032 -1,683 

Innovation 86 1 2,275 2,238 ,231 1,951 2,954 
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5.2 Resultat 

Eftersom studien har flera oberoende variabler som antas förklara de beroende variablerna 

har multipel regressionsanalys utförts i det statistiska analysprogrammet SPSS (Körner & 

Wahlgren, 2015). Till följd av att flera av de oberoende variablerna i studien korrelerar (se 

Tabell 11. i Bilaga 2.) presenteras åtta modeller för att förklara de beroende variablerna, 

Innovation och Risk, eftersom en del oberoende variabler inte kan användas i samma 

modell. Modellerna har tagits fram genom att de oberoende variablerna har testats mot 

varandra i syfte att undersöka vilka variabler som går att inkludera i samma modell och 

vilka som det uppstår hög multikollinearitet mellan. För att avgöra om variablerna fungerar 

tillsammans i en modell har toleransvärdena (ett värde mellan 0 och 1) varit en riktlinje, 

där låga värden signalerar multikollinearitet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Enligt 

O’Brien (2007) finns det två riktlinjer gällande toleransvärden som ofta används, nämligen 

att toleransvärden som understiger 0,25 eller 0,1 bedöms variablerna uppvisa hög 

multikollinearitet. Vidare menar forskaren att ett lågt toleransvärde inte nödvändigtvis 

innebär att en av variablerna måste uteslutas från modellen eftersom variansen fortfarande 

kan vara signifikant. Om toleransvärdet för exempelvis två variabler har varit lågt har den 

ena variabeln uteslutits för att undersöka hur toleransvärdet och även beta-koefficienten 

påverkas. Sedan har den andra variabeln istället uteslutits för att jämföra huruvida modellen 

påverkas av de olika variablerna. Anledningen till att den här typen av tester har gjorts är 

för att modellerna ska bli rättvisande med hänsyn till multikollineariteten i materialet. 

 

Modellerna har vidare använt olika kontrollvariabler eftersom även kontrollvariablerna 

korrelerar med de oberoende variablerna. Kontrollvariabeln Storlek Företag har uteslutits 

från samtliga modeller eftersom den dels korrelerar starkt med övriga kontrollvariabler (se 

Tabell 12. i Bilaga 3.), dels för att den korrelerar med flertalet oberoende variabler (se 

Tabell 13. i Bilaga 4.). Hierarkiska regressioner har gjorts där kontrollvariablerna utgör den 

första regressionen medan både kontrollvariablerna och de oberoende variablerna utgör den 

andra regressionen. Genom att göra hierarkisk regression kan kontrollvariablernas 

påverkan på de beroende variablerna testas enskilt samtidigt som även den fullständiga 

modellen testas (Pallant, 2007). För att avgöra huruvida modellen är signifikant eller inte, 
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samt om variablerna har ett signifikant samband med de beroende variablerna, har 

signifikansnivån fem procent valts. En signifikansnivå på över fem procent men under tio 

procent signalerar däremot att ett samband inte kan uteslutas. 

 

5.2.1 Innovation 

I syfte att förklara den beroende variabeln innovation har fyra modeller tagits fram, vilka 

beskrivs nedan. Eftersom en paneldataregression inte har kunnat genomföras har 

modellerna istället kontrollerats mot de två bankerna som har påvisat störst effekt på 

innovation samt det år som har visat på mest innovation (se Tabell 2. respektive Tabell 3.). 

Eftersom Avanza och Nordnet visat en signifikant skillnad gentemot övriga banker vad 

gäller innovation har en dummy-variabel skapats med Avanza och Nordnet som 1 och 

övriga banker som 0, variabeln benämns Avanza Nordnet. Det finns ingen signifikant 

skillnad mellan åren vad gäller innovation, dock finns det en tendens till att 2016 är ett mer 

innovativt år jämfört med övriga, dessutom visar Tabell 3. att innovationen tenderar att öka 

med åren. Till följd av att 2016 avviker något från övriga år, har även en dummy-variabel 

skapats med 2016 som 1 och övriga år som 0, variabeln benämns 2016. I Tabell 4. kan 

samtliga modeller för Innovation utläsas. 

 

Tabell 2. Redogörelse för bankerna och innovation (sorterad från högst till lägst innovation) 

 
 

  

Beskrivande statistik 

Innovation   

Bank Antal Medel Std. avvikelse Min Max 

Avanza 10 2,5844 ,14612 2,39 2,85 

Nordnet 9 2,4597 ,28525 2,04 2,95 

Swedbank 10 2,3111 ,21191 1,95 2,66 

Nordea 10 2,2664 ,27475 1,95 2,66 

Ikano Bank 5 2,2661 ,06100 2,19 2,36 

SBAB 7 2,2508 ,15586 2,06 2,48 

SEB 10 2,1782 ,13583 1,95 2,37 

Länsförsäkringar 10 2,1759 ,09533 2,05 2,32 

Skandiabanken 5 2,1312 ,06102 2,06 2,22 

Handelsbanken 10 2,0593 ,12192 1,95 2,32 

Total 86 2,2748 ,23077 1,95 2,95 
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Tabell 3. Redogörelse för åren och innovation (sorterad från högst till lägst innovation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beskrivande statistik 

Innovation   

År Antal Medel Std. avvikelse Min Max 

2016 10 2,4530 ,31132 2,10 2,95 

2014 10 2,3396 ,23226 2,05 2,76 

2015 10 2,3195 ,18053 2,05 2,62 

2012 10 2,2871 ,21194 1,95 2,61 

2013 10 2,2776 ,25849 1,95 2,69 

2010 8 2,2442 ,15076 2,04 2,54 

2011 8 2,2222 ,21683 1,95 2,59 

2008 7 2,1762 ,18942 1,95 2,41 

2009 6 2,1736 ,18945 1,95 2,45 

2007 7 2,1227 ,21795 1,95 2,44 

Total 86 2,2748 ,23077 1,95 2,95 
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Tabell 4. Sammanställning av samtliga modeller gällande Innovation 

BEROENDE VARIABEL: 

INNOVATION 
MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 MODELL 4 

VARIABEL 
St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

ROA 
 0,058 

(4,584) 

0,860  0,111 

(4,657) 

0,884  0,082 

(5,658) 

0,931  0,370 

(6,346) 

0,848 

STORLEK STYRELSE 
-0,233*** 

(0,011) 

0,519 -0,330*** 

(0,010) 

0,600     

STORLEK LEDNING 
-0,359** 

(0,004) 

0,458 -0,418*** 

(0,004) 

0,471     

ÅLDER STYRELSE 
 0,316** 

(0,010) 

0,464  0,192 

(0,009) 

0,538  0,147 

(0,009) 

0,656   

HETEROGENITET ÅLDER 

STYRELSE 

   0,255** 

(0,011) 

0,562     

ÄMBETSTID 
       0,132 

(0,011) 

0,879 

HETEROGENITET 

ÄMBETSTID 

 0,312*** 

(0,018) 

0,584  0,310** 

(0,020) 

0,489     

ÅLDER LEDNING 
-0,449*** 

(0,009) 

0,353       

HETEROGENITET ÅLDER 

LEDNING 

-0,190** 

(0,015) 

0,829 -0,146 

(0,015) 

0,868    0,046 

(0,019) 

0,640 

ANSTÄLLNINGSTID 
    -0,415*** 

(0,004) 

0,652   

HETEROGENITET 

ANSTÄLLNINGSTID 

      -0,287** 

(0,009) 

0,803 

HOMOGENITET 

ÄMBETSTID- 

ANSTÄLLNINGSTID 

     0,188* 

(0,108) 

0,899   

HOMOGENITET ÅLDER 

    -0,412*** 

(0,132) 

0,915 -0,418*** 

(0,154) 

0,771 

ANTAL OBSERVATIONER 84 84 74 74 

F-VÄRDE 8,033*** 6,958*** 8,285*** 5,454*** 

JUSTERAT R2 
0,370 0,332 0,330 0,231 

*** P-värde <0.01  

** P-värde <0.05 

* P-värde <0.1 
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Modell 1 

I Modell 1 ingår kontrollvariablerna Storlek Styrelse, Storlek Ledning, och ROA samt de 

oberoende variablerna Ålder Styrelse, Heterogenitet Ämbetstid, Ålder Ledning, och 

Heterogenitet Ålder Ledning. Med modellen testas hypoteserna H2, H5, H6, samt H7. 

Resultatet av regressionen återfinns i Tabell 4. där regressionen är signifikant. Modellen 

har en justerad förklaringsgrad på 0,370 vilket innebär att 37 procent av variansen i 

Innovation förklaras av variansen i variablerna i modellen. Se Tabell 4. för Modell 1. 

 

Utav kontrollvariablerna är det endast Storlek Ledning som har ett signifikant negativt 

samband med innovation, medan Storlek Styrelse inte kan uteslutas ha en negativ inverkan 

på innovation eftersom signifikansvärdet är större än fem procent men lägre än tio procent. 

Att storleken på styrelsen och ledningen har ett negativt samband med innovation är 

oförenligt med vad tidigare forskning har påvisat (se Bantel & Jackson, 1989). ROA är inte 

signifikant och kan därmed inte förklara Innovation. Samtliga oberoende variabler är 

signifikanta, där hypoteserna H5 (Heterogenitet Ämbetstid) och H6 (Ålder Ledning) inte 

kan förkastas eftersom modellen visar på ett positivt respektive ett negativt samband med 

Innovation. H2 (Ålder Styrelse) och H7 (Heterogenitet Ålder Ledning) förkastas däremot 

eftersom modellen visar på ett motsatt samband, nämligen ett positivt respektive ett 

negativt samband. Vidare är de standardiserade residualerna för Modell 1 normalfördelade, 

utan så kallade outliers, vilket innebär att resultatet från modellen inte är missvisande på 

grund av några enskilda observationer (Pallant, 2007; Saunders, m.fl., 2009).  

 

När kontroll görs för bank, alltså när variabeln Avanza Nordnet tas med i Modell 1 påverkas 

signifikansvärdena för Heterogenitet Ämbetstid och Ålder Ledning. Toleransvärdet för 

Avanza Nordnet är lågt jämfört med tumregeln 0,25 och toleransvärdena för Ålder Ledning 

och Heterogenitet Ämbetstid sjönk vilket tyder på att variablerna korrelerar (se Tabell 14. 

i Bilaga 6.). Resultatet innebär att signifikansen i de två variablerna endast uppstår till följd 

av observationerna från Avanza och Nordnet. Sambanden förblir signifikanta vid kontroll 

för år 2016 (se Tabell 15. i Bilaga 7.). 

 

Modell 2 

I Modell 2 har Ålder Ledning ersatts av Heterogenitet Ålder Styrelse. Anledningen till 

varför variablerna inte kan användas som förklaringsvariabler i samma modell är för att de 
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tar signifikans från varandra på grund av att de korrelerar (Pearson korrelationskoefficient 

är -0,665). I övrigt är variablerna oförändrade jämfört med Modell 1 eftersom testerna för 

multikollinearitet visade att variablerna i modellen fungerade tillsammans med antingen 

Ålder Ledning eller Heterogenitet Ålder Styrelse. Modell 2 testar således hypoteserna H2, 

H3, H5, och H7. Även Modell 2 är signifikant med en justerad förklaringsgrad på 0,332 

och både Storlek Ledning och Storlek Styrelse har ett signifikant negativt samband med 

Innovation, medan ROA inte är signifikant. Se Tabell 4. för Modell 2. 

 

Resultatet från modellen är att hypoteserna H3 (Heterogenitet Ålder Styrelse) och H7 

(Heterogenitet Ålder Ledning) inte kan förkastas, medan H2 (Ålder Styrelse) och H5 

(Heterogenitet Ämbetstid) förkastas till följd av att signifikansvärdena är högre än tio 

procent. Trots att Heterogenitet Ålder Ledning samt Ålder Styrelse inte är signifikanta i 

Modell 2 har de standardiserade betakoefficienterna inte skiftat tecken, vilket tyder på att 

sambandet mellan variablerna och Innovation inte bör förkastas. Heterogenitet Ålder 

Styrelse har ett signifikant positivt samband med Innovation. Även för Modell 2 är de 

standardiserade residualerna normalfördelade, utan outliers. 

 

Vid kontroll för bankerna Avanza och Nordnet försvinner samtliga signifikanser och 

toleransvärdena för Heterogenitet Ämbetstid och Heterogenitet Ålder Styrelse sjunker (se 

Tabell 14. i Bilaga 6.). Däremot kan inte Ålder Styrelse samt Heterogenitet Ålder Ledning 

uteslutas eftersom signifikansvärdena understiger tio procent, vilket innebär att 

signifikansvärdena sjönk vid kontroll för Avanza Nordnet. Resultatet medför att 

Heterogenitet Ämbetstid och Heterogenitet Ålder Styrelse är signifikanta i Modell 2 till 

följd av observationerna från Avanza och Nordnet. Vidare innebär resultatet även att Ålder 

Styrelse och Heterogenitet Ålder Ledning blir mer signifikanta om observationerna från 

Avanza och Nordnet utesluts. Vid kontroll för år 2016 påverkas inte signifikansvärdena (se 

Tabell 15. i Bilaga 7.).  

 

Modell 3 

I Modell 3 har kontrollvariablerna Storlek Styrelse och Storlek Ledning uteslutits, eftersom 

en del oberoende variabler korrelerar med dem. Exempelvis korrelerar Anställningstid med 

både Storlek Ledning och Storlek Styrelse, även Heterogenitet Anställningstid korrelerar 

med Storlek Styrelse. Modellen, som är signifikant, består således av kontrollvariabeln 
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ROA samt av de oberoende variablerna Ålder Styrelse, Anställningstid, Homogenitet 

Ämbetstid-Anställningstid, och Homogenitet Ålder. Hypoteserna som testas med modellen 

är H2, H8, H10, och H11. Se Tabell 4. för Modell 3. 

 

ROA är som ovan nämnt inte signifikant, och kan därmed inte förklara Innovation. Utav 

de oberoende variablerna kan inte modellen förkasta hypotes H8 (Anställningstid), att det 

finns ett negativt samband, medan hypotes H10 (Homogenitet Ålder) förkastas på grund av 

att sambandet är negativt vilket är det motsatta från vad hypotesen antar. H11 (Homogenitet 

Ämbetstid-Anställningstid) kan inte förkastas då signifikansnivån överstiger fem procent 

men understiger tio procent. Vad gäller Ålder Styrelse, är sambandet inte signifikant  

(p-värde är 0,214) men fortfarande positivt. I Modell 3 är det dock färre observationer  

(74 observationer) än i de två tidigare modellerna (84 observationer) till följd av att Nordea 

inte redovisar ledningens anställningsår vilket med andra ord medför ett bortfall på tio 

observationer. Att signifikansnivån för Ålder Styrelse har ökat i Modell 3 jämfört med 

Modell 1 och Modell 2 kan således vara en effekt av att det är tio observationer mindre. 

Den justerade förklaringsgraden för Modell 3 är 0,330 och de standardiserade residualerna 

är normalfördelade. 

 

När hänsyn tas till Avanza och Nordnet, vilka alltså har haft störst inverkan på Innovation, 

försvinner det signifikanta sambandet mellan Homogenitet Ämbetstid-Anställningstid och 

Innovation medan Homogenitet Ålder har fått ett högre signifikansvärde men kan likväl 

inte uteslutas (se Tabell 14. i Bilaga 6.). Resultatet medför således att Homogenitet 

Ämbetstid-Anställningstid är signifikant till följd av observationerna för Avanza och 

Nordnet. Gällande kontroll för år 2016, sker ingen förändring vad gäller signifikansvärdena 

(se Tabell 15. i Bilaga 7.). 

 

Modell 4 

I Modell 4 är ROA kontrollvariabel och de oberoende variablerna är Ämbetstid, 

Heterogenitet Ålder Ledning, Heterogenitet Anställningstid, och Homogenitet Ålder. 

Hypoteserna som testas är H4, H7, H9, och H11. Modellen är signifikant och har en justerad 

förklaringsgrad på 0,231 med normalfördelade standardiserade residualerna. Se Tabell 4. 

för Modell 4. 

 



 

 

 

53 

Modell 4 visar på att samtliga hypoteser förkastas, däremot visar Heterogenitet 

Anställningstid och Homogenitet Ålder på ett motsatt signifikant samband, nämligen 

negativt, än det som hypoteserna argumenterar för. Variablerna Ämbetstid och 

Heterogenitet Ålder Ledning är dock inte signifikanta. Heterogenitet Ålder Ledning, som i 

tidigare modeller haft ett negativt signifikant samband med Innovation, är inte signifikant 

i Modell 4. Förändringen i signifikansnivån kan vara en effekt av att det är tio observationer 

mindre i Modell 4 (74 observationer) jämfört med Modell 1 (84 observationer). 

Konsekvensen av att Nordea inte redovisar anställningstiden för ledningen är att 

observationerna för Nordea blir ett bortfall i modellen, vilket med andra ord kan medföra 

förändringar för resultaten.  

 

När kontroll för Avanza Nordnet utförs, blir inga av variablerna i Modell 4 signifikanta (se 

Tabell 14. i Bilaga 6.), vilket innebär att Heterogenitet Anställningstid och Homogenitet 

Ålder är signifikanta till följd av observationerna från Avanza och Nordnet. Ingen 

förändring sker vid kontroll för år 2016 (se Tabell 15. i Bilaga 7.).  

 

För att kunna avgöra huruvida hypotes H1 bör förkastas eller inte måste en partiell 

regressionsanalys utföras med variabeln Koncentrerat Ägarskap, i samtliga modeller. Vid 

en partiell regressionsanalys tas alltså endast en del av materialet med i analysen, i det här 

fallet endast de listade bankaktiebolagen nämligen Handelsbanken, Swedbank, Nordea, 

SEB, Avanza, och Nordnet (Nordnet var listad fram till 2017). Sammanfattningsvis är 

samtliga modeller med Koncentrerat Ägarskap signifikanta, men Koncentrerat Ägarskap 

kan endast påvisas signifikant i Modell 1, men är likväl negativ i samtliga modeller. Även 

variabeln Lista har testats i samtliga modeller (inte partiell analys) för att avgöra om det 

finns ett samband mellan Innovation och listade bankaktiebolag. Variabeln har använts som 

en kontrollvariabel och var positivt signifikant i samtliga modeller förutom i Modell 1, 

vilket tyder på att listade bankaktiebolag är mer innovativa än olistade banker. I 

kombination med resultaten från variabeln Lista, som korrelerar med Koncentrerat 

Ägarskap, kan sambandet mellan Koncentrerat Ägarskap och Innovation påvisas. Olistade 

banker är ägda till 100 procent av en ägare och har därmed hög ägarkoncentration vilket, i 

kombination med det negativa sambandet i den partiella analysen med Koncentrerat 

Ägarskap, påvisar att hypotes H1 förkastas. 
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Sammanfattningsvis har kontrollvariablerna Storlek Styrelse och Storlek Ledning påvisat 

ett negativt samband med Innovation, vilket som tidigare nämnt motstrider vad tidigare 

forskning har påvisat. Anledningen till det negativa utfallet kan vara korrelationen med 

Anställningstid som i Modell 3 påvisat ett negativt samband med Innovation. Det är således 

svårt att avgöra om storleken på styrelsen respektive ledningen har ett negativt samband 

med innovation eller om det snarare är anställningstiden. Att ROA inte har ett signifikant 

samband med Innovation innebär med andra ord att tidigare prestationer inte påverkar ett 

företags innovationsförmåga.  

 

Avslutningsvis kan hypoteserna H3, H5, H6, H8, och H11 inte förkastas med hjälp av 

modellerna, medan hypotes H4 förkastas eftersom variabeln inte är signifikant i Modell 4. 

Hypoteserna H1, H9, och H10 förkastas till följd av att resultaten från modellerna visar på 

ett motsatt samband än det hypoteserna argumenterar för. Vidare förkastas även 

hypoteserna H2 och H7 eftersom resultaten från modellerna inte är signifikanta i samtliga 

modeller, alternativt även motstrider hypotesernas antagande (se Tabell 5. för 

sammanställning). Kontrollen för Avanza Nordnet visar dock på att de flesta variablerna 

endast är signifikanta till följd av observationerna från Avanza och Nordnet, vilket innebär 

att modellerna snarare ger en indikation på att hypoteserna inte bör förkastas.  

 

 
Tabell 5. Sammanställning av resultatet för hypoteserna, gällande innovation 

Hypotes Hypotesernas antagande Resultat 

H1 Positivt samband med koncentrerat ägarskap Förkastas  

H2 Negativt samband med styrelsens ålder Förkastas 

H3 Positivt samband med heterogeniteten i styrelsens ålder Förkastas inte 

H4 Negativt samband med styrelsens ämbetstid Förkastas 

H5 Positivt samband med heterogeniteten i styrelsens ämbetstid Förkastas inte 

H6 Negativt samband med ledningens ålder Förkastas inte 

H7 Positivt samband med heterogeniteten i ledningens ålder Förkastas 

H8 Negativt samband med ledningens anställningstid Förkastas inte 

H9 Positivt samband med heterogeniteten i ledningens anställningstid Förkastas 

H10 Positivt samband med homogeniteten i heterogeniteten i ålder Förkastas  

H11 Positivt samband med homogeniteten i heterogeniteten i ämbetstid-anställningstid Förkastas 
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5.2.2 Risk 

För att förklara SFB har även den beroende variabeln Risk testats mot de oberoende 

variablerna i fyra modeller. För att redogöra för bank och år har en dummy-variabel skapats 

för Avanza och Swedbank eftersom de två bankerna har påvisat mest risktagande (se Tabell 

6.), samt dummy-variabler för samtliga år eftersom det inte är någon skillnad vad gäller år 

och risktagande (se Tabell 7.). Variabeln benämnd Avanza Swedbank har kodats med 1 för 

Avanza och Swedbank och 0 för övriga banker. Variablerna för år är benämnda exempelvis 

2007 och är kodad 1 för året 2007 och 0 för övriga år, detta har gjorts för samtliga år och 

det finns således 10 dummy-variabler för åren. Vid kontroll för åren har samtliga år använts 

i modellerna med undantag för 2016, året utesluts eftersom samtliga observationer finns 

för 2016. I Tabell 8. visas samtliga modeller för Risk. 

 

Tabell 6. Redogörelse för bankerna och risk (sorterad från högst till lägst risktagande) 

Beskrivande statistik 

Risk 

Bank Medel Antal  Std. avvikelse Min Max 

Avanza -2,088 10 ,399 -2,915 -1,706 

Swedbank -2,376 10 ,298 -2,664 -1,683 

SEB -2,829 10 ,228 -3,120 -2,352 

Nordnet -2,946 10 ,301 -3,464 -2,448 

Skandiabanken -2,990 5 ,203 -3,316 -2,767 

Handelsbanken -3,275 10 ,236 -3,593 -2,901 

Nordea -3,349 10 ,171 -3,513 -2,902 

Ikano Bank -3,611 5 ,050 -3,647 -3,527 

Länsförsäkringar -3,729 10 ,129 -3,918 -3,582 

SBAB -3,883 7 ,095 -4,032 -3,756 

Total -3,059 87 ,605 -4,032 -1,683 

 

 

  



 

 

 

56 

Tabell 7. Redogörelse för åren och risk (sorterad från högst till lägst risktagande) 

Beskrivande statistik 

Risk   

År Medel Antal Std. avvikelse Min Max 

2008 -2,924 7 ,540 -3,582 -2,049 

2007 -2,928 7 ,717 -3,728 -1,683 

2009 -2,935 7 ,498 -3,629 -2,255 

2016 -3,060 10 ,681 -3,868 -1,706 

2011 -3,067 8 ,640 -3,874 -2,046 

2010 -3,075 8 ,559 -3,854 -2,344 

2012 -3,085 10 ,627 -3,946 -1,819 

2013 -3,099 10 ,668 -4,032 -1,723 

2014 -3,151 10 ,645 -3,913 -1,817 

2015 -3,151 10 ,675 -3,930 -1,792 

Total -3,059 87 ,605 -4,032 -1,683 
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Tabell 8. Sammanställning av samtliga modeller gällande Risk 

BEROENDE 

VARIABEL: RISK 
MODELL 5 MODELL 6 MODELL 7 MODELL 8 

VARIABEL 
St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

ROA 
 0,055 

(11,688) 

0,951  0,003 

(11,645) 

0,949  0,042 

(14,057) 

0,928  0,167** 

(13,174) 

0,851 

STORLEK STYRELSE 
-0,031 

(0,024) 

0,751  0,233* 

(0,028) 

0,535     

STORLEK LEDNING 
-0,488*** 

(0,009) 

0,530       

ÅLDER STYRELSE 
  -0,297** 

(0,025) 

0,480 -0,174 

(0,021) 

0,648   

HETEROGENITET 

ÅLDER STYRELSE 

 0,049 

(0,029) 

0,590       

ÄMBETSTID 
       0,163** 

(0,022) 

0,882 

HETEROGENITET 

ÄMBETSTID 

 0,684*** 

(0,051) 

0,513  0,516*** 

(0,039) 

0,858     

ÅLDER LEDNING 
  -0,336** 

(0,020) 

0,458     

HETEROGENITET 

ÅLDER LEDNING 

 

 

      0,334*** 

(0,040) 

0,642 

ANSTÄLLNINGSTID 
     0,291*** 

(0,010) 

0,648   

HETEROGENITET 

ANSTÄLLNINGSTID 

       0,312*** 

(0,019) 

0,796 

HOMOGENITET 

ÄMBETSTID- 

ANSTÄLLNINGSTID 

     0,082 

(0,269) 

0,890   

HOMOGENITET 

ÅLDER 

    -0,613*** 

(0,325) 

0,906 -0,741*** 

(0,316) 

0,774 

ANTAL 

OBSERVATIONER 
85 85 75 75 

F-VÄRDE 9,414*** 9,654*** 13,625*** 20,325*** 

JUSTERAT R2 
0,331 0,337 0,457 0,563 

*** P-värde <0.01  

** P-värde <0.05 

* P-värde <0.1 
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Modell 5 

Modell 5 består av kontrollvariablerna ROA, Storlek Styrelse, och Storlek Ledning samt 

av de oberoende variablerna Heterogenitet Ålder Styrelse och Heterogenitet Ämbetstid. 

Modellen är signifikant med en justerad förklaringsgrad på 0,331 och de standardiserade 

residualerna är normalfördelade. Med modellen testas hypoteserna H3a och H5a. Se Tabell 

8. för Modell 5. 

 

Utav kontrollvariablerna är endast Storlek Ledning signifikant och har ett negativt samband 

med Risk, vilket som ovan nämnt motstrider vad tidigare forskning har påvisat. Vidare 

påvisar Modell 5 att hypotes H5a (Heterogenitet Ämbetstid) inte bör förkastas, däremot 

förkastas H3a (Heterogenitet Ålder Styrelse) eftersom variabeln inte är signifikant.  

 

Vid kontroll för Avanza Swedbank förblir Heterogenitet Ämbetstid och Storlek Ledning 

signifikanta, medan Storlek Styrelse och Heterogenitet Ålder Styrelse blir signifikanta (se 

Tabell 16. i Bilaga 8.). Resultatet visar att om observationerna från Avanza och Swedbank 

utesluts blir variablerna signifikanta. Ingen förändring sker vid kontroll för år och inget av 

åren har ett signifikant samband med Risk (se Tabell 17. i Bilaga 9.).  

 

Modell 6 

I Modell 6 har kontrollvariabeln Storlek Ledning uteslutits eftersom variabeln medförde att 

de standardiserade residualerna inte var normalfördelade, vilket enligt Pallant (2009) är ett 

kriterium för modellen vid en multipel regressionsanalys. I Modell 6 har således 

kontrollvariablerna ROA och Storlek Styrelse inkluderats samt de oberoende variablerna 

Ålder Styrelse, Heterogenitet Ämbetstid, och Ålder Ledning. Modellen testar med andra 

ord hypoteserna H2a, H5a, och H6a. Vidare är modellen signifikant med en justerad 

förklaringsgrad på 0,337 och de standardiserade residualerna är normalfördelade. Se Tabell 

8. för Modell 6. 

 

Modellen kan inte påvisa att någon av hypoteserna bör förkastas, och visar med andra ord 

på att det finns ett negativt samband mellan risktagande och styrelsens (H2a) respektive 

ledningens ålder (H6a) samt att det finns ett positivt samband mellan risktagande och 

heterogenitet i ämbetstid (H5a). Vidare visar modellen på att Storlek Styrelse inte kan 



 

 

 

59 

uteslutas eftersom signifikansvärdet är större än fem procent men mindre än tio procent. 

ROA är däremot inte signifikant. 

 

Vid kontroll för Avanza Swedbank försvinner signifikansen för Ålder Styrelse, vilket 

innebär att sambandet är signifikant till följd av observationerna i Avanza och Swedbank. 

Övriga variabler är oförändrade (se Tabell 16. i Bilaga 8.). Vid kontroll för år sker inga 

förändringar i signifikanserna hos variablerna (se Tabell 17. i Bilaga 9.). 

 

Modell 7 

I Modell 7 har endast kontrollvariabeln ROA inkluderats, eftersom Storlek Styrelse 

korrelerar med de oberoende variablerna. I modellen har även de oberoende variablerna 

Ålder Styrelse, Anställningstid, Homogenitet Ålder, och Homogenitet Ämbetstid-

Anställningstid inkluderats. Modellen testar således hypoteserna H2a, H8a, H10a, och 

H11a. Den signifikanta modellen har en justerad förklaringsgrad på 0,457 och de 

standardiserade residualerna är normalfördelade. Se Tabell 8. för Modell 7. 

 

Resultatet från Modell 7 är att samtliga hypoteser förkastas, då Ålder Styrelse (H2a) och 

Homogenitet Ämbetstid-Anställningstid (H11a) inte är signifikanta. Dock har Ålder 

Styrelse fortfarande ett negativt samband med Risk, vilket gör att hypotesen inte bör 

förkastas. Dessutom är det färre observationer i Modell 7 (75 observationer) jämfört med 

Modell 6 (85 observationer) vilket innebär att de tio observationerna från Nordea kan vara 

avgörande för att variabeln Ålder Styrelse ska bli signifikant. Hypoteserna H8a 

(Anställningstid) och H10a (Homogenitet Ålder) förkastas till följd av att variablerna 

påvisar det motsatta sambandet, nämligen ett positivt respektive ett negativt samband. 

Vidare kan inte ROA användas som förklaringsvariabel för Risk. 

 

Vid kontroll för Avanza Swedbank blir Homogenitet Ämbetstid-Anställningstid mer 

signifikant och kan inte uteslutas ha ett samband med Risk, vilket innebär att sambandet 

blir mer signifikant om observationerna från Avanza och Swedbank utesluts. Vidare har 

även Ålder Styrelse blivit mindre signifikant, vilket likt vid Modell 6 antyder att ett 

samband endast finns till följd av observationerna från Avanza och Swedbank (se Tabell 

16. i Bilaga 8.). Ingen förändring sker vid kontroll för år (se Tabell 17. i Bilaga 9.). 
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Modell 8 

I Modell 8 har kontrollvariabeln ROA använts samt de oberoende variablerna Ämbetstid, 

Heterogenitet Ålder Ledning, Heterogenitet Anställningstid, och Homogenitet Ålder. 

Hypoteserna som testas är således H4a, H7a, H9a, och H10a. Modellen innehåller 75 

observationer och är signifikant med en justerad förklaringsgrad på 0,563. De 

standardiserade residualerna är även i denna modell normalfördelade. Se Tabell 8. för 

Modell 8. 

 

Modellen visar att ROA är signifikant och har ett positivt samband med Risk. Vidare bör 

inte hypotes H7a (Heterogenitet Ålder Ledning) samt H9a (Heterogenitet Anställningstid) 

förkastas, medan de andra två hypoteserna H4a och H11a förkastas. Sambandet mellan 

Ämbetstid respektive Homogenitet Ålder och Risk är motsatt det som hypoteserna 

argumenterar för, men är fortfarande signifikanta.  

 

Vid kontroll för Avanza Swedbank sker ingen förändring vad gäller att signifikansvärdena 

understiger fem procent, förutom för ROA (se Tabell 16. i Bilaga 8.). Resultatet innebär att 

sambandet mellan ROA och Risk som finns i Modell 8, endast är signifikant till följd av 

observationerna från Avanza och Swedbank. Vid kontroll för samtliga år sker ingen 

förändring i signifikansvärdena (se Tabell 17. i Bilaga 9.). 

 

Vid en partiell analys med variabeln Koncentrerat Ägarskap i samtliga ovanstående 

modeller, påvisar samtliga modeller att hypotes H1a inte bör förkastas. I Modell 6 kan 

variabeln däremot inte uteslutas ha ett negativt samband med Risk eftersom 

signifikansnivån överstiger fem procent men understiger tio procent. Samtliga modeller är 

signifikanta och hypotesen H1a bör med andra ord inte förkastas. Om variabeln Lista 

istället inkluderas i samtliga modeller som en kontrollvariabel (inte partiell analys), är 

resultatet att listade bankaktiebolag tenderar att ta mer risk än olistade banker. Eftersom 

olistade bolag har hög ägarkoncentration och tar mindre risker, samtidigt som ett negativt 

samband påvisats mellan Koncentrerat Ägarskap och Risk, kan resultaten från modellerna 

med de två variablerna i kombination med varandra påvisa att H1a inte bör förkastas. 

 

Sammanfattningsvis kan Storlek Ledning påvisas ha ett negativt samband med Risk, medan 

Storlek Styrelse inte kan uteslutas ha ett positivt samband med Risk. ROA kan inte påvisas 
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ha ett samband med Risk, förutom i Modell 8 där sambandet påvisas positivt. Till följd av 

att sambandet endast kan påvisas i en modell, antas inte ROA kunna förklara Risk.  

 

Avslutningsvis kan hypoteserna H1a, H5a, H6a, och H7a inte förkastas, medan hypoteserna 

H3a och H10a förkastas eftersom variablerna inte är signifikanta i Modell 5 respektive 

Modell 7. Även hypoteserna H4a, H8a, H9a, och H11a förkastas till följd av att resultaten 

från modellerna visar på ett motsatt samband än det hypoteserna argumenterar för. Vidare 

förkastas även hypotes H2a eftersom resultaten från modellerna inte är signifikanta i 

samtliga modeller, resultatet från Modell 2 är signifikant men inte från Modell 3 (se Tabell 

9. för en sammanställning). Kontrollen för Avanza Swedbank visar på att de flesta 

variablerna förblir signifikanta och att endast Ålder Styrelse är signifikant till följd av 

observationerna från Avanza och Swedbank.  

 

Tabell 9. Sammanställning av resultatet för hypoteserna, gällande risk 

Hypotes Hypotesernas antagande Resultat 

H1a Negativt samband med koncentrerat ägarskap Förkastas inte 

H2a Negativt samband med styrelsens ålder Förkastas 

H3a Positivt samband med heterogeniteten i styrelsens ålder Förkastas  

H4a Negativt samband med styrelsens ämbetstid Förkastas 

H5a Positivt samband med heterogeniteten i styrelsens ämbetstid Förkastas inte 

H6a Negativt samband med ledningens ålder Förkastas inte 

H7a Positivt samband med heterogeniteten i ledningens ålder Förkastas inte  

H8a Negativt samband med ledningens anställningstid Förkastas  

H9a Positivt samband med heterogeniteten i ledningens anställningstid Förkastas  

H10a Positivt samband med homogeniteten i heterogeniteten i ålder Förkastas  

H11a Positivt samband med homogeniteten i heterogeniteten i ämbetstid-anställningstid Förkastas  
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6. Diskussion och slutsats 

 

Det här kapitlet inleds med en diskussion av samtliga variablers samband med innovation 

respektive risk. Därefter följer uppsatsens slutsats, vilken belyser att SFB kan förklaras av 

hög heterogenitet i ämbetstid, låg ålder i ledningen, och låg homogenitet i heterogeniteten 

gällande ålder. Vidare följer en beskrivning av studiens teoretiska-, empiriska-, och 

metodologiska bidrag, samt de praktiska implikationerna. Självkritiken består av det 

faktum att minstakvadratmetoden har genomförts istället för en paneldataregression, att 

SFB har beaktats utifrån två av fyra dimensioner, samt att koncentrerat ägarskap även mäter 

om bankerna är listade eller inte. Avslutningsvis följer förslag till fortsatt forskning på hur 

studien kan vidareutvecklas i form av kvalitativ metod, genomföras med ett internationellt 

perspektiv, genomföras med hänsyn tagen till hur homogeniteten i heterogeniteten uppstår, 

samt med beaktning till tidsaspekten i ägarskapet. 

 

 

6.1 Diskussion 

Enligt tidigare forskning har egenskaper i ägarstrukturen, styrelsen, och ledningen en 

avgörande roll vid riskfyllda och innovativa beslut, och därmed även vid SFB (se Choi & 

Szewczyk, 2017; Golden & Zajac, 2001; Ortega-Argilés, m.fl., 2005; Wiersema och 

Bantel, 1992). Eftersom syftet med den här uppsatsen är att förklara hur egenskaper i 

ägarstrukturen, styrelsen, och ledningen påverkar SFB i en svensk bank, har egenskaper 

hos de specifika bolagsstyrningsmekanismerna analyserats och kommer i det här avsnittet 

diskuteras med förankring i teorier och tidigare forskning.  

 

Inledningsvis ges en redogörelse för kontrollvariablerna där exempelvis företagets storlek 

inte har kunnat användas som kontrollvariabel i studien, till följd av korrelationen med 

övriga variabler. Korrelationen mellan Storlek Företag och övriga variabler medför att det 

är svårt att avgöra huruvida det är de oberoende variablerna eller företagets storlek som 

förklarar SFB. Tidigare forskning har som tidigare nämnt påvisat att företagets storlek har 

ett positivt samband med strategisk förändring (se Brunninge, m.fl., 2007; Bantel & 

Jackson, 1989), vilket med andra ord innebär att ju större företaget är desto mer strategisk 

förändring.  
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De variabler som nämnbart korrelerar med Storlek Företag är dels kontrollvariablerna 

Storlek Styrelse samt Storlek Ledning (se Tabell 10. i Bilaga 3.), dels de oberoende 

variablerna Anställningstid samt Heterogenitet Anställningstid (se Tabell 11. i Bilaga 4.). 

Den positiva korrelationen mellan variablerna medför att sambandet som har påvisats i 

modellerna med andra ord skulle kunna hänföras till företagets storlek. Ett annat argument 

är att företagets storlek inte förklarar SFB, utan snarare förklarar de andra variablerna. Ju 

större storlek på företaget, desto mer komplex antas organisationen vara, och därmed 

verksamheten, vilket således kräver en större styrelse och ledning. Dessutom finns det stora 

möjligheter att avancera inom större organisationer och/eller byta tjänst, vilket förklarar 

varför det finns ett starkt positivt samband mellan Storlek Företag och Anställningstid 

(Pearson korrelationskoefficient är 0,918). Vidare förklarar det även den starka positiva 

korrelationen mellan Storlek Ledning och Anställningstid (Pearson korrelationskoefficient 

är 0,778) samt mellan Storlek Styrelse och Anställningstid (Pearson korrelationskoefficient 

är 0,705). Företagets storlek, samt storleken på styrelsen respektive ledningen, kan således 

förklara varför exempelvis anställningstiden i ledningen är hög, men behöver inte förklara 

SFB.  

 

Koncentrerat ägarskap 

Hypotesen om ett negativt samband mellan koncentrerat ägarskap och innovation (H1) 

förkastas som ovan nämnt eftersom sambandet mellan Koncentrerat Ägarskap och 

Innovation samt mellan Lista och Innovation påvisar att det finns ett negativt samband. Den 

andra dimensionen av SFB, nämligen risk, kan utifrån resultaten från modellerna förklaras 

av koncentrerat ägarskap, vilket medför att hypotes H1a inte bör förkastas.  

 

Eftersom hög ägarkoncentration innebär att ägarna har mer risk i företaget har de även ett 

incitament att övervaka styrelsen och ledningen (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976). 

Den höga ägarkoncentrationen bidrar även till att ägarna kan påverka styrelsen och 

ledningen till att ta beslut som är i deras intresse (Thomsen & Conyon, 2012), vilket således 

kan innebära att mindre risker tas. Hög ägarkoncentration innebär att kompetensen ökar 

(Collin, 2007), men kunskap och kompetens utvecklas under tiden (jmf. Collin, m.fl., 2017; 

Golden & Zajac, 2001), vilket antyder att kompetensen hos storägarna kanske endast ökar 

efter en viss tid. Goodstein och Boeker (1991) menar att ett långvarigt koncentrerat 



 

 

 

64 

ägarskap har en negativ effekt på organisatoriska förändringar eftersom en stabil och 

enhetlig värdegrund skapas genom det långa förhållandet. Eftersom de största ägarna 

generellt sett har ett längre förhållande till bankerna, framförallt hos de helägda 

dotterbolagen men även hos exempelvis SEB och Handelsbanken, innebär det att 

kombinationen av ett långvarigt ägarförhållande och en hög ägarkoncentration har en 

negativ effekt på SFB. Att H1 förkastas medan H1a inte bör förkastas kan med andra ord 

förklaras av att storägare endast besitter kompetens till följd av att ägarskapet är långvarigt 

vilket således innebär att mindre förändringar sker. Dessutom har storägare mer risk i 

företaget, vilket alltså i kombination med det långvariga ägarskapet bidrar till att låg 

ägarkoncentration bidrar till SFB. 

 

Styrelsens ålder 

Styrelsens ålder har som ovan nämnt ingen påvisad effekt på varken innovation eller risk, 

vilket innebär att hypoteserna H2 och H2a förkastas. Även om den här studien inte har 

kunnat uppvisa ett signifikant samband mellan styrelsens ålder och innovation respektive 

risk, har tidigare forskning visat på både positiva (se Golden & Zajac, 2001) och negativa 

samband (se Wiersema och Bantel, 1992). Att den här studien inte kunnat påvisa något 

samband utesluter dock inte att det finns ett samband eftersom Modell 1 samt Modell 6 

påvisar ett signifikant samband mellan styrelsens ålder och innovation (positivt) respektive 

risk (negativt). Resultaten från Modell 1 och Modell 6 indikerar att en äldre styrelse är mer 

innovativ, men tar samtidigt mindre risker. En äldre styrelse har ackumulerad kunskap 

(Golden & Zajac, 2001), kunskap som kan antas vara erfarenhetsbaserad snarare än 

företagsspecifik, där kunskap enligt Bantel och Jackson (1989) gynnar innovativa beslut, 

medan yngre styrelsemedlemmar antas vara mer riskbenägna (Choi och Szewczyk, 2017; 

Wiersema & Bantel, 1992).  

 

Utifrån resultaten kan studien med andra ord inte påvisa huruvida en yngre eller en äldre 

styrelse är positivt för SFB. Dessutom visar kontrollen för Avanza och Swedbank, vilka 

uppvisar högre risktagande jämfört med övriga banker, att sambandet mellan styrelsens 

ålder och risk kan vara en effekt av att Avanza och Swedbank är mer risktagande banker. 

Det går dock inte att utesluta att det kan finnas ett negativt samband mellan styrelsens ålder 

och risktagande. Trots att modellerna alltså inte förklarar effekten av styrelsens ålder på 

SFB, kan andra aspekter och egenskaper i styrelsen antas vara mer avgörande. En annan 
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förklaring är att ålder förklarar SFB, men att det snarare är ledningens ålder som har en 

effekt och inte styrelsens ålder. Det kan med andra ord vara att ledningens implementering 

av strategiska förändringar som påverkas av ålder, medan styrelsens initiering påverkas av 

andra aspekter. Dessutom har styrelsen en övervakande funktion över ledningen (Collin, 

m.fl., 2017), vilket skulle kunna innebära att styrelsens ålder inte är avgörande för att  

övervakningen ska vara effektiv. Istället kan ämbetstiden, eller snarare heterogenitetet i 

ämbetstiden ha en större effekt för både övervakningen och initieringen (se diskussion 

nedan om Heterogenitet i styrelsens ämbetstid). Sammanfattningsvis kan alltså inte 

styrelsens ålder förklara SFB. 

 

Heterogenitet i styrelsens ålder 

Hypotes H3 kan som ovan nämnt inte förkastas eftersom Modell 2 påvisar att det finns ett 

positivt samband mellan heterogeniteten i styrelsens ålder och innovation, medan samma 

hypotes relaterat till risk (H3a) förkastas. Anledningen till varför heterogenitet antas vara 

positivt är för att det bidrar till mer kreativitet och ett mer nyanserat perspektiv (Bantel & 

Jackson, 1989; Wiersema & Bantel, 1992). Eftersom innovation gynnas av kunskap (Bantel 

& Jackson, 1989) och äldre styrelsemedlemmar antas besitta mer kunskap (Golden & 

Zajac, 2001), bidrar hög heterogenitet till kunskap i styrelsen. Dessutom menar Parsons 

(2015) att yngre individer i organisationen har ett incitament att ta innovativa beslut 

eftersom nuvärdet av den framtida inkomsten är högre för dem än för äldre individer. 

Resonemanget medför att de äldre styrelsemedlemmarna bidrar med kunskap, vilket gynnar 

innovation, medan de yngre styrelsemedlemmarna har ett incitament att vara innovativa. 

Kombinationen av dem, med andra ord heterogeniteten i styrelsens ålder gynnas således av 

kunskap och incitament vilket medför mer innovation. Kontrollen för bankerna Avanza och 

Nordnet, vilka har uppvisat mest innovation jämfört med övriga banker, signalerar dock att 

sambandet mellan heterogenitet i styrelsens ålder och innovation kan vara en effekt av att 

Avanza och Nordnet är mer innovativa banker, snarare än att sambandet i sig är signifikant. 

Det går dock inte att utesluta att heterogeniteten i styrelsens ålder förklarar innovation.  

 

En tänkbar förklaring till varför hypotesen om ett positivt samband mellan heterogenitet i 

styrelsen ålder och risktagande inte kan påvisas är för att äldre styrelsemedlemmar antas ha 

mer självförtoende i beslutsprocessen (se Golden & Zajac, 2001), vilket bidrar till mindre 

risktagande. Eftersom äldre styrelsemedlemmar antas vara riskaversa (jmf. Vroom & Pahl, 
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1971), samtidigt som de alltså även antas ha mer inflytande, kan det argumenteras för att 

äldre styrelsemedlemmar har en negativ inverkan på risktagande. Det skulle således vara 

äldre styrelsemedlemmars inflytande och riskaversion, snarare än yngre medlemmars 

risktagande, som påverkar huruvida heterogeniteten i styrelsens ålder avgör om banken tar 

risker eller inte. Utifrån resonemangen angående hypoteserna H3 och H3a, kan studien 

endast påvisa att heterogeniteten i styrelsens ålder har en effekt på innovationsdimensionen 

av SFB.  

 

Styrelsens ämbetstid 

Hypoteserna om att styrelsens ämbetstid har ett negativt samband med innovation (H4) och 

risk (H4a) förkastas till följd av resultaten från modellerna. Sambandet mellan ämbetstid 

och innovation är inte signifikant medan det för ämbetstid och risk har påvisats positivt, 

vilket alltså är det motsatta sambandet jämfört med hypotesen. En potentiell anledning till 

det positiva sambandet mellan risktagande och ämbetstid är att en VD som närmar sig 

avgång anses vara mer benägen att ta risker eftersom hen vill bli ihågkommen (Choi & 

Szewczyk, 2017), vilket även kan hänföras till en styrelse med lång ämbetstid. Dessutom 

kan kunskapen om organisationen vara avgörande för huruvida styrelsen väljer att ta risker 

eller inte. Eftersom kunskap utvecklas över tiden (Collin, m.fl., 2017; Golden & Zajac, 

2001), kan en styrelse med lång ämbetstid antas ha mer kunskap om organisationen vilket 

gör dem mer benägna att ta risker. Styrelsemedlemmarnas kunskap och erfarenhet kan i 

enlighet med resource based view (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) vara en fördel för 

organisationen, vilket innebär att en styrelse med lång ämbetstid är en resurs för 

organisationen.  

 

En tänkbar anledning till varför inget samband kan påvisas mellan ämbetstid och 

innovation är för att såväl kort som lång ämbetstid kan anses bidra positivt till innovation. 

Individer med kort ämbetstid antas ha ett incitament att producera resultat och är därför 

mer benägna att initiera innovativa lösningar (Kor, 2006), samtidigt som individer med 

lång ämbetstid besitter mer kunskap vilket är viktigt vid innovativa beslut (Bantel & 

Jackson, 1989). En utförligare diskussionen om kort och lång ämbetstid återfinns i 

nästkommande avsnitt Heterogenitet i ämbetstid. Sammanfattningsvis kan studien endast 

påvisa att styrelsen ämbetstid har en inverkan på riskdimension av SFB, där ökad ämbetstid 

innebär framförallt kunskap om organisationen vilket gynnar risktagande. 
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Heterogenitet i styrelsens ämbetstid 

Heterogeniteten i styrelsens ämbetstid har som tidigare nämnts påvisats ha ett positivt 

samband med både innovation och risk, vilket medför att varken hypotes H5 eller H5a bör 

förkastas. Resultatet visar med andra ord på att en styrelse som har medlemmar med kort 

såväl som lång ämbetstid har en positiv inverkan på både innovation och risk. När kontroll 

sker för Avanza och Nordnet försvinner dock det signifikanta sambandet mellan innovation 

och heterogenitet i ämbetstid, vilket tyder på att det kan vara Avanza och Nordnet som är 

mer innovativa som banker snarare än att heterogeniteten i ämbetstid bidrar positivt till 

innovation. Det går dock inte att utesluta att det finns ett samband, dessutom påverkas inte 

sambandets signifikans av kontrollen för Avanza och Swedbank gällande risk vilket tyder 

på att heterogenitet i ämbetstid åtminstone har ett positivt samband med risktagande. Det 

finns tre alternativa förklaringar, (1.) Avanza och Nordnets aktieägare är medvetna om att 

en heterogenitet i ämbetstiden bidrar till mer innovation vilket medför att de tillsätter en 

styrelse med de egenskaperna. (2.) Heterogeniteten i styrelsens ämbetstid leder till mer 

innovation vilket i sin tur medför att Avanza och Nordnet är mer innovativa, utan att 

aktieägarna medvetet tillsatt styrelsen med den egenskapen. (3.) Avanza och Nordnet har 

alltid varit mer innovativa som banker och det är en tillfällighet att styrelsen är heterogen i 

ämbetstid, vilket med andra ord innebär att Avanza och Nordnet bidrar till att 

heterogeniteten i ämbetstid har ett positivt samband med innovation. Eftersom det inte går 

att påvisa huruvida det är Avanza och Nordnet eller heterogenitet i ämbetstiden som är 

avgörande för innovation, antas heterogenitet i ämbetstid vara den bidragande faktorn till 

innovation. 

 

Till skillnad från den ackumulerade kunskapen som äldre styrelsemedlemmar besitter, och 

som var ett argument till det positiva sambandet mellan heterogeniteten i styrelsens ålder 

och innovation, kan kunskapen som uppstår till följd av lång ämbetstid förklara även 

riskbenägenhet. Det är med andra ord kunskapen om organisationen och banksektorn som 

är viktiga i styrelsens formulering och initiering av strategin. Det är dock inte enbart 

kunskapen som driver initieringen och som bidrar till mer risktagande och innovation, utan 

blandningen av styrelsemedlemmar med kort såväl som lång ämbetstid. Kor (2006) framför 

argumentet att individer med kort ämbetstid vill bevisa sin kompetens och producera 

resultat vilket innebär att de är mer benägna att förespråka innovativa och riskfyllda 
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lösningar. Dessutom menar Boeker (1997) att när ämbetstiden ökar, minskar benägenheten 

att bryta inarbetade rutiner och mönster vilket innebär att bankernas SFB gynnas av en 

styrelse med kort ämbetstid. Samtidigt är det alltså argumentet om ökad kunskap som är 

återkommande gällande styrelsens formulering och initiering av strategin, och den ökade 

ämbetstiden leder till ökad kunskap om organisationen vilket alltså gynnar SFB. Vidare är 

även ämbetstiden en bidragande faktor till viljan att bli ihågkommen vid slutet av en 

mandatperiod, vilket ökar benägenheten att ta risker (Choi & Szewczyk, 2017). 

Argumenten ovan leder till slutsatsen att SFB gynnas av heterogenitet i styrelsens 

ämbetstid, eftersom styrelsemedlemmar med kort ämbetstid vill producera resultat och har 

inga inarbetade rutiner. Vidare har styrelsemedlemmar med lång ämbetstid ackumulerad 

kunskap om organisationen och vill bli ihågkomna efter mandatperiodens slut.  

 

Ledningens ålder 

Till följd av resultaten från modellerna kan hypoteserna om det negativa sambandet mellan 

ledningens ålder och innovation (H6) respektive risk (H6a) inte förkastas. Sambandet 

mellan ledningens ålder och innovation påverkas dock av Avanza och Nordnet, eftersom 

sambandet inte är signifikant när kontroll för bank sker. Argumenten blir likt de ovan 

angående heterogeniteten i styrelsens ämbetstid och skälet till resultatet kan således bero 

på antingen (1.) Avanza och Nordnet är mer innovativa som banker, (2.) en yngre ledning 

bidrar till att Avanza och Nordnet är mer innovativa. Eftersom det följaktligen inte går att 

avgöra orsakssambandets riktning, antas ledningens ålder vara den bidragande faktorn till 

innovation.  

 

En potentiell anledning till varför ledningens ålder har påvisats ha ett samband med 

innovation och risk, jämfört med styrelsens ålder, är skillnaderna i funktioner som styrelsen 

respektive ledningen har. Som tidigare nämnt har styrelsen en strategiformulerande/-

initierande funktion medan ledningen implementerar besluten (Thomsen & Conyon, 2012). 

Skillnaden i funktionerna medför att olika egenskaper i styrelsen respektive ledningen 

bidrar till SFB. Kunskapen som påvisas vara väsentlig för styrelsen, kan vara en egenskap 

som även bidrar till effektivare övervakning över ledningen. Ledningen kan antas ha ett 

kortsiktigt perspektiv (Baysinger, m.fl., 1991) och till följd av olikheterna i riskpreferenser 

samt i intressen (Eisenhardt, 1989), skulle alltså kunskapen i styrelsen kunna vara en 

lösning på agent-principal problemen. Kunskap bidrar nämligen till mer självförtroende 
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(Golden & Zajac, 2001), vilket medför att styrelsen har mer självförtroende i övervakning 

av ledningen. Det kan även argumenteras för att en yngre ledning (som har en positiv 

inverkan på SFB) är villiga att ta mer risker (se Vroom & Pahl, 1971) än styrelsen och 

ägarna, vilket således är anledningen till vikten av kunskap och självförtroende i styrelsen. 

Skillnaderna mellan vilka egenskaper i styrelsen respektive ledningen som bidrar till SFB 

kan således vara en effekt av agent-principal problemen, nämligen att det finns skillnader i 

riskpreferenser och intressen. 

 

Yngre individer i ledningen förutsätts vara mer riskbenägna (Vroom & Pahl, 1971), och 

fastän de saknar samma kunskap som äldre individer har (se Golden & Zajac, 2001) kan 

alltså riskbenägenheten argumenteras för att vara den största bidragande faktorn till 

organisationens risktagande. Dessutom antas en yngre ledning förespråka innovation mer 

eftersom nuvärdet av den framtida inkomsten är högre för dem än för äldre individer 

(Parsons, 2015), till följd av att innovation ger avkastning längre fram i tiden (Baysinger, 

m.fl., 1991; Honoré, m.fl., 2015; Ortega-Argilés, m.fl., 2005). Trots att ledningen i sig antas 

vara kortsiktiga i sitt agerande (Baysinger, m.fl., 1991), kan det argumenteras för att en 

yngre ledning är så pass riskbenägen att nuvärdet av den framtida inkomsten tilltalar mer 

än rädslan att förlora arbetet. Det är således riskbenägenheten hos yngre individer i 

kombination med den långsiktiga avkastningen på innovativa lösningar som medför att 

SFB gynnas av en yngre ledning.  

 

Heterogenitet i ledningens ålder 

Som ovan nämnt förkastas hypotes H7 gällande ett positivt samband mellan heterogenitet 

i lednings ålder och innovation, medan motsvarande hypotes H7a, gällande risktagande, 

inte kan förkastas. Resultaten från modellerna gällande innovation är dock inte konsekventa 

vad gäller ett signifikant samband. Modell 1 påvisar ett signifikant negativt samband mellan 

heterogenitet i ledningens ålder och innovation, medan Modell 2 och Modell 4 inte har 

kunnat påvisa ett signifikant samband. En potentiell anledning till varför H7 förkastas är 

för att heterogenitet i ledningens ålder endast är signifikant i kombination med ledningens 

ålder. Det är med andra ord en yngre ledning som medför att låg heterogenitet i ledningens 

ålder blir signifikant, vilket innebär att en yngre ledning medför mer innovation till följd 

av även låg heterogenitet.  
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Heterogeniteten i ledningens ålder innebär att ledningen består av både äldre och yngre 

individer, vilket således medför att äldre såväl som yngre medlemmar i ledningen bidrar 

till mer risktagande. Som tidigare nämnt förutsätts yngre individer vara mer riskbenägna 

än äldre individer (se Vroom & Pahl, 1971) medan äldre individer besitter mer ackumulerad 

kunskap (Golden & Zajac, 2001). Bantel och Jackson (1989) belyser att ålder och 

anställningstid är positivt korrelerade, vilket även visas i den här studien då korrelationen 

mellan ledningens ålder och anställningstid är 0,642 (Pearson korrelation). Det skulle 

således innebära att en äldre ledning besitter samma kunskap som en ledning med lång 

anställningstid (Collin, m.fl., 2017; Golden & Zajac, 2001), med andra ord, kunskap om 

organisationen. Kombinationen av yngre och äldre individer i ledningen bidrar till ett mer 

nyanserat perspektiv i beslutsfattandet (Wiersema & Bantel, 1992) vilket alltså innebär att 

bankernas risktagande gynnas av kognitiva skillnader. De kognitiva skillanderna kommer 

i det här fallet från de yngre individernas riskbenägenhet och från de äldre individernas 

kunskap. Sammanfattningsvis är det bara riskdimensionen av SFB som gynnas av 

heterogeniteten i ledningens ålder till följd av att de kognitiva skillnaderna mellan 

åldersgrupperna i form av riskbenägenhet och kunskap, bidrar positivt till bankernas 

risktagande. 

 

Ledningens anställningstid 

Hypoteserna om ett negativt samband mellan ledningens anställningstid och innovation 

(H8) bör till följd av resultatet från Modell 3 inte förkastas. Motsvarande hypotes gällande 

risk (H8a) förkastas däremot eftersom resultatet från Modell 7 visar på ett positivt samband. 

Resultaten medför att en kort anställningstid är positivt för innovation medan en lång 

anställningstid är positivt för risktagande.  

 

Likt argumentet ovan angående styrelsens ämbetstid, kan den ackumulerade kunskapen om 

organisationen som fås genom lång anställningstid (Collin, m.fl., 2017) argumenteras bidra 

positivt till bankernas risktagande. Vad som dock är förvånande med resultatet om ett 

positivt samband mellan ledningens anställningstid och risktagande, är att det talar emot 

det negativa sambandet om ledningens ålder och risk. En yngre ledning kan nämligen inte 

ha (alltför) lång anställningstid. En potentiell anledning till de ”motstridiga” sambanden är 

att medelåldern för den yngsta ledningen i den här studien är 37 år (se Tabell 1.). Den 

yngsta ledningen kan således ha en anställningstid på åtminstone 15 år, vilket fortfarande 
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är relativt lång tid i förhållande till den genomsnittliga anställningstiden på tio år (se Tabell 

1.).  

 

Eftersom individer med kort anställningstid antas vilja bevisa sin kompetens och bli 

associerade med en innovativ produkt/lösning (Kor, 2006), bidrar engagemanget till att en 

ledning med kort anställningstid tillför mer innovation till bankerna. Dessutom menar 

Finkelstein och Hambrick (1990) samt Hambrick och Mason (1984) att 

organisationsförändringar sker i större utsträckning när anställningen till ledningen är 

extern, med andra ord när ledningens anställningstid är kort. Det kan även argumenteras 

för att kreativiteten ökar vid kort anställningstid eftersom långtidsanställda antas ha ett mer 

företagsorienterat perspektiv (Bantel & Jackson, 1989; Finkelstein & Hambrick, 1990; 

Hambrick & Mason, 1984). Kreativitet gynnar innovation, vilket således innebär att kort 

anställningstid gynnar innovation. Sammanfattningsvis kan inte ledningens anställningstid 

förklara SFB till följd av att en ledning med kort anställningstid är positivt för innovation 

medan en ledning med lång anställningstid är positivt för risktagande.  

 

Heterogenitet i ledningens anställningstid 

Hypotes H9, vilken antar att det finns ett positivt samband mellan heterogenitet i ledningens 

anställningstid och innovation, förkastas som tidigare nämnt eftersom Modell 4 påvisar ett 

negativt samband. Motsvarande hypotes (H9a) gällande risktagande kan däremot inte 

förkastas. Vad som framgår av resultatet från Modell 4 är att en ledning bestående av 

individer som antingen har varit anställda kort eller lång tid (alternativt medellång tid) 

gynnar innovation, men inte en kombination av dem. Resultatet från Modell 8 påvisar 

istället att ledningen bör ha blandning vad gäller anställningstid.  

 

Bantel och Jackson (1989) argumenterar för att likheter i en grupp underlättar 

kommunikationen, vilket med andra ord innebär att implementeringsarbetet gynnas av 

bättre kommunikation i ledningen. Om en ledning har kort anställningstid, innebär det att 

samtliga individer vill producera resultat (se Kor, 2006) och har ett kreativare och mer 

nyanserat perspektiv (jmf. Bantel & Jackson, 1989; Finkelstein & Hambrick, 1990; 

Hambrick & Mason, 1984). Om samtliga individer vill uppnå samma resultat och har 

samma ambitioner är det lättare att kommunicera. Om det istället är en ledning som har 

lång anställningstid, medför det att bättre kommunikation och sociala koder uppstår till 
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följd av kunskap (se Collin, m.fl., 2017) och ett företagsorienterat perspektiv (se Bantel & 

Jackson, 1989; Hambrick & Mason, 1984). Att kommunikationen blir bättre till följd av 

likheterna i gruppen bidrar således till mer innovation vad gäller ledningens 

implementering av strategin. Det positiva sambandet mellan heterogeniteten i ledningens 

anställningstid och innovation påverkas dock av kontrollen för Avanza Nordnet. Då 

sambandet inte blir signifikant vid kontroll för bank innebär det att det positiva sambandet 

är signifikant till följd av observationerna från Avanza och Nordnet. Som tidigare nämnt är 

det således svårt att avgöra om sambandet uppstår för att Avanza och Nordnet är mer 

innovativa som banker eller om heterogeniteten i anställningstid tillför mer innovation till 

bankerna. Heterogeniteten i ledningens ålder antas dock vara den bidragande faktorn till 

innovation. 

 

Det positiva sambandet mellan heterogenitet i ledningens anställningstid och risktagande 

kan liknas vid det positiva sambandet mellan heterogenitet i ledningens ålder och 

risktagande. Argumentet för det positiva sambandet är således att kunskapen om 

organisationen, som uppstår till följd av lång anställningstid (Collin, m.fl., 2017), är en 

viktig faktor i organisationens risktagande. Samtidigt har alltså nyanställda ett incitament 

att bevisa sin kompetens vilket gör dem mer riskbenägna än individer som har varit 

anställda länge (Kor, 2006). Kombinationen av kunskap från långtidsanställda och 

incitamenten från nyanställda gör att ökad heterogenitet i ledningens anställningstid bidrar 

till mer risktagande. Sammanfattningsvis kan inte SFB förklaras av heterogeniteten i 

ledningens anställningstid till följd av att låg heterogenitet bidrar till mer innovation medan 

hög heterogenitet bidrar till mer risk. 

 

Homogenitet i heterogeniteten gällande ålder 

Gällande hypoteserna om att ju mer lika heterogeniteten i styrelsens respektive ledningens 

ålder är desto mer innovation (H10) och risk (H10a), förkastas båda hypoteserna eftersom 

sambanden som påvisas i modellerna är negativt. Signifikansen för sambandet i Modell 4 

försvinner dock när kontroll för Avanza Nordnet sker, vilket än en gång antyder att det kan 

vara Avanza och Nordnet som är innovativa. Det går således inte att avgöra huruvida det 

är låg homogenitet mellan styrelsen och ledningen med avseende på ålder som bidrar till 

mer innovation eller om det är Avanza och Nordnet. Förutsättningen är dock att det är låg 
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homogenitet som är den bidragande faktorn, och som därmed gör att Avanza och Nordnet 

blir mer innovativa.  

 

Argumenten gällande homogenitet i heterogeniteten i styrelsens och ledningens ålder 

utgick som tidigare nämnt från att det fanns ett positivt samband mellan heterogeniteten i 

ålder och innovation respektive risk. Eftersom sambanden inte kan påvisas positiva, eller 

inte är signifikanta, håller inte förutsättningen för homogeniteten. Resultaten från 

modellerna antyder att styrelsen och ledningen bör vara olika i heterogeniteten gällande 

ålder, vilket innebär att om styrelsen har låg heterogenitet i ålder bör ledningen ha hög 

heterogenitet, och vice versa. En potentiell anledningen till varför sambandet inte påvisas 

positivt kan vara att både styrelsen och ledningen kan ha låg heterogenitet i ålder, men med 

hög respektive låg genomsnittlig ålder. Inom grupperna förbättras kommunikationen och 

gruppen utvecklar gemensamma värderingar, vilket således medför att kommunikationen 

mellan grupperna försämras och informationsutbytet begränsas (se Bantel & Jackson, 1989; 

Wiersema & Bantel, 1992).  

 

Om antingen styrelsen eller ledning däremot har låg heterogenitet i ålder, medan den andra 

har hög heterogenitet, kommer gruppen med låg heterogenitet ha effektivare 

kommunikation och liknande värderingar medan gruppen med hög heterogenitet kommer 

vara kreativare i beslutsprocessen (se Bantel & Jackson, 1989). Spridningen mellan 

grupperna bidrar följaktligen till mer innovation och risktagande. Den ena gruppen kommer 

således bestå av individer som antingen är riskbenägna (se Vroom & Pahl, 1971) och har 

incitament att vara innovativa (se Parsons, 2015) eller som har ackumulerad kunskap (se 

Golden & Zajac, 2001). Den andra gruppen kommer istället bestå av en blandning av 

individer som är riskbenägna och har incitament att vara innovativa samt individer som har 

kunskap. Genom att den ena gruppen har hög heterogenitet kommer de tillsammans att 

besitta samtliga egenskaper som i den här studien påvisas ha en positiv effekt på innovation 

respektive risk. Även om grupperna inte är lika vad gäller heterogeniteten i ålder kan det 

argumenteras för att den ena gruppen kommer inneha ett antal individer som har ungefär 

samma genomsnittliga ålder som individerna i den andra gruppen. På så vis är åtminstone 

kommunikationen mellan dessa individer bättre än mellan två grupper bestående av låg 

heterogenitet men med olika genomsnittlig ålder. Sammanfattningsvis visar resultaten från 

studien att antingen ledningen eller styrelsen bör vara homogen gällande ålder, medan den 



 

 

 

74 

andra gruppen således bör vara heterogen. På så vis förbättras kommunikationen inom den 

homogena gruppen medan den heterogena gruppen får ökad kreativitet i beslutsprocessen 

vilket i kombination med varandra bidrar till SFB.  

 

Homogenitet i heterogeniteten gällande ämbetstid och anställningstid 

Det positiva sambandet mellan innovation och homogenitet i heterogeniteten gällande 

ämbetstid och anställningstid som antas i hypotes H11 kan som ovan nämnt inte förkastas. 

Motsvarande hypotes för risk (H11a) förkastas däremot eftersom sambandet inte är 

signifikant i Modell 7. Sambandet med innovation påverkas dock av observationerna från 

Avanza och Nordnet eftersom bankerna har högre homogenitet i heterogenitet gällande 

ämbetstid och anställningstid. Som tidigare nämnt går det dock inte att utesluta att det är 

homogeniteten som bidrar till mer innovation, vilket medför att homogeniteten antas vara 

den bidragande faktorn.  

 

Att de två hypoteserna angående homogenitet gällande ålder respektive ämbetstid och 

anställningstid påvisar olika resultat kan vara för att grupperna överensstämmer mer vad 

gäller hög heterogenitet i ämbetstid och anställningstid än gällande ålder. En annan 

anledning kan vara att grupperna överensstämmer i låg heterogenitet med liknande 

genomsnittlig ämbetstid respektive anställningstid (oavsett kort eller lång), vilket de 

således inte gör gällande ålder. Om de båda grupperna har hög heterogenitet innebär det att 

de är mer kreativa (se Bantel & Jackson, 1989) samtidigt som de även besitter både 

incitament att vara innovativa (se Parsons, 2015) och kunskap (Collin, m.fl., 2017). 

Kommunikationen inom grupperna är därmed inte effektiv, men mellan grupperna 

förbättras informationsutbytet (se Bantel & Jackson, 1989). Om grupperna däremot har låg 

heterogenitet med en genomsnittlig ämbetstid och anställningstid som är ungefär 

densamma, innebär det att samtliga individer i de båda grupperna antingen kommer ha ett 

incitament att vara innovativa eller besitta mer kunskap. Kommunikationen inom och 

mellan grupperna förbättras således och de kan antas ha en mer likartad målsättning, vilket 

enligt Umans och Smith (2013) minskar risken för att ledningen agerar opportunistiskt. 

Eftersom ledningen kan antas vara kortsiktig (Baysinger, m.fl., 1991) samtidigt som 

innovation ger avkastning längre fram i tiden (Baysinger, m.fl., 1991; Honoré, m.fl., 2015; 

Ortega-Argilés, m.fl., 2005), innebär den gemensamma målsättningen att ledningens 

kortsiktighet minskar, och bankernas innovationsförmåga gynnas. 
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En potentiell anledning till varför sambandet mellan homogenitet i heterogeniteten gällande 

ämbetstid och anställningstid och innovation är positivt, men sambandet med risk inte är 

signifikant, är för att risktagande inte påverkas av homogeniteten mellan grupperna. Det är 

således styrelsens respektive ledningens enskilda egenskaper gällande ämbetstid och 

anställningstid som avgör huruvida bankerna tar risker eller inte. Följaktligen är det de 

gemensamma och skilda egenskaperna som uppstår till följd av ämbetstid och 

anställningstid som är avgörande för innovation. Det kan med andra ord argumenteras för 

att kommunikationen mellan grupperna är viktigare för att innovativa beslut ska tas, medan 

kommunikationen inte är en avgörande faktor för bankernas risktagande.  

 

Avslutningsvis är kausaliteten mellan de oberoende variablerna och de beroende 

variablerna nödvändig att belysa. Bankerna kan nämligen öka risktagandet eller 

innovationen i företaget, vilket medför att en styrelse och ledning tillsätts med specifika 

egenskaper som således får ett samband med risk respektive innovation. I studien framstår 

det som att styrelsens och ledningens egenskaper leder till SFB, men i själva verket kan det 

vara risktagandet och innovationen som leder till att styrelsen och ledningen får de specifika 

egenskaperna. I studien antas dock de oberoende variablerna vara de bidragande faktorerna 

till SFB. 

 

Sammanfattningsvis antas äldre individer samt individer som har en lång relation till 

företaget i form av ämbetstid och anställningstid, besitta mer ackumulerad kunskap. 

Studien indikerar att en styrelse som besitter framförallt kunskap gynnar innovation och 

risktagande, och därmed även SFB. En styrelse gynnar SFB när den, utöver kunskap, även 

består av individer som har kort relation till företaget eftersom de antas ha en vilja att bevisa 

sin kompetens vilket gör dem mer benägna att vara innovativa samt att ta risker. 

Benägenheten att vara innovativ bidrar även till att en ledning som har kort anställningstid 

gynnar bankernas innovationsförmåga. Individer som är yngre antas istället vara mer 

riskbenägna och ha ett incitament att förespråka innovation eftersom nuvärdet av den 

framtida inkomsten är högre för dem än för äldre individer. Studien visar att en ledning 

som är yngre, och som därmed besitter de egenskaperna, gynnar SFB. Även ledningen 

påvisas gynna bankernas risktagande när de besitter mer kunskap, vilket således medför att 

kunskap är en viktig bidragande faktor till risktagande. Däremot indikerar studien på att 
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samspelet mellan grupperna gynnas av att en av grupperna besitter flera av egenskaperna, 

medan den andra gruppen är mer homogen och har därmed antingen mer kunskap eller 

incitament och benägenhet. Nedan presenteras Figur 2. vilket är en sammanställning av hur 

egenskaperna bidrar till bankernas SFB. 

 

 

 

     
* Samband kan inte uteslutas 

Figur 2. Egenskapernas effekt på SFB  

 

6.2 Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen är att förklara hur egenskaper i ägarstrukturen, styrelsen, och 

ledningen påverkar den strategiska förändringsbenägenheten i en svensk bank. Det är först 

när bankerna påvisar både innovation och risktagande som bankerna uppnår hög SFB, 

vilket innebär att om egenskaper i bolagsstyrningsmekanismerna förklarar en dimension, 

men inte den andra, påvisar banken en del av SFB. Studien påvisar att egenskaper i 

styrelsen och ledningen påverkar bankernas SFB, i enlighet med upper echelons teorin. 

Vilka egenskaper hos styrelsen respektive ledningen som har en inverkan på de två 

dimensionerna skiljer sig dock åt, vilket kan förklaras av agentteorins antagande att det 

finns olika riskpreferenser och intressen. Det finns tre egenskaper som förklarar SFB, den 

första är hög heterogenitet i styrelsens ämbetstid, den andra är låg genomsnittlig ålder i 

ledningen, och den sista är låg homogenitet i heterogeniteten gällande styrelsens och 
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ledningens ålder. Det är således främst ackumulerad kunskap men även viljan att bevisa sin 

kompetens som är de bidragande faktorerna till SFB vad gäller styrelsen. Vidare är det 

riskbenägenheten och incitamentet att förespråka innovation som bidrar till SFB 

beträffande ledningen. Avslutningsvis indikerar studien även på att SFB gynnas av 

förbättrad kommunikation i en av grupperna till följd av homogeniteten och av kreativitet 

i den andra gruppen till följd av heterogeniteten. 

 

6.3 Studiens bidrag och implikationer  

Studiens bidrag och implikationer delas upp i två teoretiska bidrag, samt ett empiriskt och 

ett metodologiskt bidrag. Dessutom avslutas avsnittet med en skildring av de praktiska 

implikationerna, som även innehåller en politisk implikation. 

 

Det första teoretiska bidraget är att studien stärker tidigare forskning som utgår från upper 

echelons teorin (Hambrick & Mason, 1984) i den bemärkelse att egenskaperna i styrelsen 

och ledningen påvisas ha ett samband med innovation och risktagande, och därmed med 

SFB. Dessutom stärker studien antagandet om att heterogeniteten i egenskaperna bidrar till 

kreativitet (Bantel och Jackson, 1989; Wiersema och Bantel, 1992) vilket framförallt 

gynnar innovation. Enligt resource based view (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) och 

dynamic capabilities (Teece, m.fl., 1997) är som tidigare nämnt kunskap en viktig 

komponent vid strategiskt beslutsfattande, vilket den här studien stärker då det visar sig 

vara en viktig egenskap i framförallt styrelsen. Eftersom agentteorin antar att det finns en 

intressekonflikt mellan styrelsen och ledningen, bidrar den här studien till att problemet 

kan reduceras av en låg homogenitet i heterogeniteten gällande ålder. När den ena gruppen 

är homogen medan den andra gruppen är heterogen, gynnas nämligen SFB. Interaktionen 

mellan de två grupperna gynnas med andra ord av sammansättning av en homogen grupp 

och en heterogen grupp och intressekonflikter relaterade till strategisk förändring 

reduceras. 

 

Det andra teoretiska bidraget är att SFB kan mätas utifrån två dimensioner, nämligen 

risktagande och innovation (jmf. Collin & Smith, 2007; Wiersema & Bantel, 1992). 

Eftersom det är två dimensioner av SFB kan studien även påvisa vilka egenskaper som 

bidrar till innovation respektive risktagande hos de svenska bankerna. Studien visar även 
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på att dimensionerna kan påverkas på olika sätt, risktagande kan exempelvis ha ett positivt 

samband med en oberoende variabel medan innovation har ett negativt samband med 

samma variabel. Tidigare forskning har fokuserat på att innovation innebär ett risktagande 

(Kor, 2006; Ortega-Argilés m.fl., 2005; Parsons, 2015), samt att strategisk förändring är ett 

risktagande (Brunninge, m.fl., 2007; Golden & Zajac, 2001; Wiersema & Bantel, 1992). 

Vad den här studien visar är dock att dimensionerna är mer separerade än vad som tidigare 

har antytts.  

 

Det empiriska bidraget är att studien ger en indikation på vilka egenskaper i ägarstrukturen, 

styrelsen, och ledningen som påverkar svenska bankers SFB. Ålder och 

ämbetstid/anställningstid har en effekt på organisationens innovation, risktagande, och 

därmed SFB (se Bantel & Jackson, 1989; Choi & Szewczyk, 2017; Golden & Zajac, 2001; 

Hambrick & Mason, 1984; Wiersema och Bantel, 1992). Resultaten från studien kan 

således ge en indikation på huruvida de svenska bankerna uppvisar SFB eller inte. 

 

Det metodologiska bidraget är hur den här studien har mätt SFB, nämligen genom de två 

dimensionerna innovation och risk. Eftersom det inte finns forskning på SFB gällande 

svenska banker, bidrar studien till hur SFB kan mätas empiriskt. Innovation kan mätas 

utifrån ”VD-ord” samt antal Google-träffar medan risk mäts som insolvensrisk (se avsnitt 

4.3 Operationalisering för en mer utförlig beskrivning). Även om den här studien har 

applicerat SFB på svenska banker, kan SFB undersökas i andra industrier, nationellt såväl 

som internationellt.  

 

De praktiska implikationerna är att de svenska bankerna kan använda resultaten från 

studien för att uppnå SFB, alternativt även innovation eller risktagande. Utifrån Figur 2. 

kan bankerna utläsa om en låg respektive hög ålder och ämbetstid/anställningstid i styrelsen 

respektive ledningen som är optimal för att uppnå innovation och risktagande. Exempelvis, 

om en bank vill uppnå ökad innovation antyder resultaten från studien att ledningens 

anställningstid bör vara låg (se Figur 2.). Ytterligare en aspekt på de praktiska 

implikationerna, är den politiska implikationen som studien medför. Till följd av att 

banksektorn är starkt reglerad av Finansinspektionen (Finansinspektionen, 2017), finns det 

ett intresse från myndigheten att kontrollera risktagandet i bankerna. Finansinspektionen 

kan följaktligen undersöka vilka egenskaper i styrelsen respektive ledningen som ger ökat 
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risktagande, och därmed reducera risktagandet genom att rekommendera bankerna att 

exempelvis inte ha hög heterogenitet i både ålder och anställningstid i ledningen. 

 

6.4 Självkritik 

Då studien baseras på tio svenska banker över tio år, medför det som tidigare nämnt att 

multikollinearitet uppstår. Eftersom studiens data består av observationer från de tio 

bankerna över tio år medför det att en paneldataregression lämpar sig bäst. I den här studien 

har istället minstakvadratmetoden genomförts, där kontroll för år och bank har gjorts för 

att ta hänsyn till multikollineariteten. Även om minstakvadratmetoden är en vedertagen 

metod, hade det i det här fallet varit mer rättvisande att genomföra studien i programmet 

Stata med en paneldataregression. Vidare medför multikollineariteten även att en del 

oberoende variabler har använts i flera modeller, medan andra endast har använts i en 

modell. Konsekvensen av skillnaderna i antalet modeller för variablerna är att en del 

hypoteser har förkastats till följd av att modellerna inte påvisar samma resultat (signifikans) 

för variabeln, medan en del av de hypoteser som har prövats i en modell inte har kunnat 

förkastas. De variabler som endast har använts en gång skulle med andra ord kunnat 

förkastas om motsvarande hypotes hade prövats i flera modeller. 

 

Studiens beroende variabel, SFB, består som tidigare nämnt av fyra dimensioner varav de 

två dimensionerna risk och innovation tas i beaktning i den här uppsatsen. Anledningen till 

att endast två dimensioner belyses är för att de andra två, mottaglighet/öppenhet för 

förändring och förmåga att ta till vara på möjligheter, kräver medverkan från respondenter 

(ägare, styrelse, och ledning). Konsekvensen av att inte belysa samtliga dimensioner är att 

SFB endast kan tolkas utifrån risktagande och innovationsförmåga.  

 

Den oberoende variabeln koncentrerat ägarskap korrelerar som tidigare nämnt med 

huruvida bankaktiebolagen är listade på börsen eller inte. Till följd av korrelationen kan 

variabelns validitet ifrågasättas eftersom variabeln likaväl kan mäta om bankerna är listade 

eller inte. På grund av ovanstående argument har variabeln analyserats med försiktighet 

och resultatet kan följaktligen tolkas som att låg ägarkoncentration medför SFB, alternativt 

som att listade banker uppvisar mer SFB.  
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det första förslaget till fortsatt forskning är att utföra en kvalitativ studie med fokus på de 

andra två dimensionerna av SFB. På så vis kan resultaten från studierna jämföras för att 

undersöka om samma egenskaper har motsvarande påverkan på SFB. Eftersom en 

kvalitativ studie innebär att respondentens svar analyseras, kan de andra dimensionerna av 

SFB undersökas. En styrelse och ledning som i den här studien påvisas ha ett samband med 

SFB, borde i en kvalitativ studie uppvisa samma mönster. Ackumulerad kunskap och viljan 

att bevisa sin kompetens är egenskaper hos styrelsen som i den här studien har ett påvisat 

samband med SFB. Vidare är det som tidigare nämnt riskbenägenheten och incitamentet 

att förespråka innovation hos ledningen som bidrar till ökad SFB. Dessutom gynnas SFB 

även av förbättrad kommunikation i en av grupperna till följd av homogeniteten och av 

kreativitet i den andra gruppen till följd av heterogeniteten. En kvalitativ studie kan således 

utgå från egenskaperna hos styrelsen respektive ledningen för att undersöka hur 

mottaglighet/öppenhet för förändring och förmågan att ta tillvara på möjligheter påverkas 

av de specifika egenskaperna. Dessutom hade en metodkombination kunnat användas för 

att inkludera samtliga fyra dimensioner av SFB.  

 

Det andra förslaget är att göra en komparativ studie, det vill säga att göra samma studie i 

ett annat land med en annorlunda bolagsstyrning som exempelvis USA och jämföra 

resultaten. På så vis kan resultaten indikera på om skillnaderna i bolagsstyrningen, påverkar 

resultatet från studierna. Styrelsen och ledningen har som tidigare nämnt olika funktioner i 

de olika systemen för styrelsen då USA har ett One-Tier System medan Sverige har ett Two-

Tier System, eller en hybrid mellan de två systemen (Thomsen & Conyon, 2012). Då 

styrelsen och ledningen är mer enhetliga i USA borde exempelvis inte homogeniteten i 

heterogeniteten ha samma påverkan på SFB som i den här studien har påvisats. Dessutom 

borde ledningens egenskaper ha större inverkan på SFB än vad styrelsens egenskaper har, 

eftersom det är ledningen som initierar strategiska beslut.  

 

Det tredje förslaget är att genomföra en liknande studie men att ta hänsyn till vilken typ av 

homogenitet i heterogenitet som undersöks. Alltså att det finns fyra olika utfall av 

variabeln, nämligen (1.) att båda grupperna är homogena, (2.) att båda grupperna är 

heterogena, (3.) att styrelsen är heterogen och ledningen är homogen, och slutligen (4.) att 
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ledningen är heterogen och styrelsen är homogen. På så vis kan studien påvisa i vilken form 

homogeniteten i heterogeniteten har ett samband med SFB, är det positivt när båda 

grupperna har ökad kreativitet eller ökad kommunikation? Är det positivt när ledningen har 

ökad kreativitet medan styrelsen har ökad kommunikation, och vice versa?  

 

Det sista förslaget är att undersöka aspekten av olika ägares förhållande till bankerna. I 

avsnitt 6.2 Diskussion under Koncentrerat Ägarskap, diskuteras tidsaspekten av ett 

långvarigt förhållande mellan ägare och bank i kombination med ägarkoncentrationen. 

Eftersom ägarstrukturen har en viktig inverkan på strategiskt beslutsfattande (Fama & 

Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976), kan det argumenteras för att ett långvarigt 

förhållande borde ha en liknande inverkan som ägarkoncentration. Dessutom antas en 

långvarig relation mellan styrelse och ledning medföra ett utvecklat engagemang för rutiner 

och regler (Boeker, 1997; Wiersema och Bantel, 1992), vilket alltså även borde kunna 

argumenteras för ägarna. Det hade således varit intressant att belysa huruvida ett lång eller 

ett kort förhållandet mellan ägare och banker påverkar SFB. Dessutom borde 

heterogeniteten i ägarförhållandet ha en liknande effekt som för styrelsen respektive 

ledningen, vilket gör det intressant att även undersöka heterogeniteten i ägarskapets tid. 

Anledningen till varför långvarigheten i ägarförhållandet är intressant att undersöka, är för 

att den här studien indikerar på vikten av tidsaspekten i bolagsstyrningen.  

 

  



 

 

 

82 

Litteraturförteckning 

Bantel, K. A., & Jackson, S. E. (1989). Top Management and Innovations in Banking: Does 

the Composition of the Top Team Make a Difference? Strategic Management 

Journal, 10, ss. 107-124. 

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustaind Competetive Advantage. Journal of 

Management, 17, ss. 99-120. 

Baysinger, B. D., Kosnik, R. D., & Turk, T. A. (1991). Effects of Board and Ownership 

Structure on Corporate R&D Strategy. Academy of Management Journal, 34, ss. 

205-214. 

Berg, H. (den 30 juni 2015). How technology is driving positive change in the banking 

industry. Hämtat från Global Banking & Finance reviews hemsida: 

https://www.globalbankingandfinance.com 

Berner, Å. (den 22 april 2016). FI välkomnar robotrådgivning. Hämtat från Finanslivs 

hemsida: https://www.finansliv.se 

Boeker, W. (1997). Strategic Change: The Influence of Managerial Characteristics and 

Organzational Growth. Academy of Management Journal, 40, ss. 152-170. 

Bolagsverket. (den 07 juni 2012). Arbetstagarrepresentanter - aktiebolag. Hämtat från 

Bolagsverksets hemsida: http://bolagsverket.se 

Bolander, H. (den 02 oktober 2017). Första storbanken hänger på robotrådgivning. Hämtat 

från Di:s hemsida: https://www.di.se 

Brissimis, S. N., Delis, M. D., & Papanikolaou, N. I. (2008). Exploring the nexus between 

banking sector reform and performance: Evidence from newly acceded EU 

countries. Journal of Banking & Finance, 32, ss. 2674–2683. 

Brunninge, O., Nordqvist, M., & Wiklund, J. (2007). Corporate Governance and Strategic 

Change in SMEs: The Effects of Ownership, Board Composition and Top 

Management Teams. Small Business Economics, 29, ss. 295-308. 

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber 

AB. 

Choi, S. H., & Szewczyk, S. H. (2017). Corporate governance structure and strategic 

change: evidence from major acquisitions. Managerial Finance, 44, ss. 222-240. 

Collin, S.-O. (2007). Governance strategy: a property right approach turning governance 

into action. Journal of Management & Governance, 11, ss. 215–237. 



 

 

 

83 

Collin, S.-O. Y., & Smith, E. (2007). Window of entrepreneurship - explaining the 

influence of corporate governance mechanisms on corporate entrepreneurship in 

two riding schools. lnternational Journal of Entrepreneurship and Small Business, 

4, ss. 122-137. 

Collin, S.-O. Y., Ponomareva, Y., Ottosson, S., & Sundberg, N. (2017). Governance 

strategy and costs: board compensation in Sweden. Journal of Management and 

Governance, 21, ss. 685-713. 

Damanpour, F., & Wischnevsky, D. J. (2006). Research on innovation in organizations: 

Distinguishing innovation-generating from innovation-adopting organizations. 

Journal of Engineering and Technology Management, 23, ss. 269-291. 

Delis, M. D., & Kouretas, G. P. (2011). Interest rates and bank risk-taking. Journal of 

Banking & Finance(35), ss. 840–855. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional 

Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American 

Sociological Review, 48, ss. 147-160. 

Donaldson, L. (2001). The Contingency Theory of Organizations. Thousand Oaks: Sage 

Publications Inc. 

Driver, C., & Coelho Guedes, M. J. (2012). Research and development, cash flow, agency 

and governance: UK large companies. Research Policy, 41, ss. 1565-1577. 

Edling, C., & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder: Grundläggande analysmetoder 

för samhälls- och beteendevetenskapen. Lund: Studentlitteratur AB. 

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of 

Management Review, 14, ss. 57-74. 

Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic Capabilities: What are they? Strategic 

Management Journal, 21, ss. 1105–1121. 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentliteratur AB. 

European Union. (u.å.). Prudential requirements. Hämtat 09 maj 2018 från EUs hemsida: 

https://ec.europa.eu  

Fama, E. F. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm. Journal of Political 

Economy, 88, ss. 288-307. 



 

 

 

84 

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. The Journal of 

Law & Economics, 26, ss. 301-325. 

Finansinspektionen. (2017). Finansinspektionen: Tillsyn över bankerna. Stockholm: 

Finansinspektionen. 

Finkelstein, S., & Hambrick, D. C. (1990). Top-Management-Team Tenure and 

Organizational Outcomes: The Moderating Role of Managerial Discretion. 

Admimstrative Science Quarterly, 35, ss. 484-503. 

Fiordelisi, F., Marques-Ibanez, D., & Molyneux, P. (2011). Efficiency and risk in European 

banking. Journal of Banking & Finance, 35, ss. 1315–1326. 

García-Sánchez, I.-M., García-Meca, E., & Cuadrado-Ballesteros, B. (2017). Do financial 

experts on audit committees matter for bank insolvency risk-taking? The 

monitoring role of bank regulation and ethical policy. Journal of Business Research, 

76, ss. 52–66. 

Golden, B. R., & Zajac, E. J. (2001). When Will Boards Influence Strategy? Inclination x 

Power = Strategic Change. Strategic Management Journal, 22, ss. 1087–1111. 

Goodstein, J., & Boeker, W. (1991). Turbulence at the Top: A New Perspective on 

Governance Structure Changes and Strategic Change. Academy of Management 

Journal, 34, ss. 306-330. 

Gustavsson, D. (den 26 februari 2018). "Fintech naggar på bankernas bolån och 

företagskrediter". Hämtat från Relatids hemsida: http://www.realtid.se 

Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection 

of Its Top Managers. The Academy of Management Review, 9, ss. 193-206. 

Hambrick, D. C., Cho, T. S., & Chen, M.-J. (1996). The Influence of Top Management 

Team Heterogeneity on Firms' Competitive Moves. Administrative Science 

Quarterly, 41, ss. 659-684. 

Hambrick, D. C., Geletkanycz, M. A., & Fredrickson, J. W. (1993). Top Executive 

Commitment to the Status Quo: Some Tests of its Determinants. Strategic 

Management Journal, 14, ss. 401-418. 

Handelsbanken. (2018). Handelsbanken Årsredovisning 2017. Stockholm: Handelsbanken 

AB. 

Honoré, F., Munari, F., & van Pottelsberghe de La Potterie, B. (2015). Corporate 

governance practices and companies’ R&D intensity: Evidence from European 

countries. Research Policy, 44, ss. 533-543. 



 

 

 

85 

Huff, J. O., Huff, A. S., & Thomas, H. (1992). Strategic Renewal and the Interaction of 

Cumulative Stress and Inertia. Strategic Management Journal, 13, ss. 55-75. 

Ikano Bank. (2017). Ikano Bank Årsredovisning 2016. Malmö: Ikano Bank AB. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Economics(3), ss. 305-360. 

Jiménez, G., Lopez, J. A., & Saurina, J. (2013). How does competition affect bank risk-

taking? Journal of Financial Stability, 9, ss. 185– 195. 

Körner, S., & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder. Lund: Studentlitteratur AB. 

Konjukturinstitutet. (u.å.). Konjunkturterminologi. Hämtat 21 maj 2018  från 

Konjunkturinstitutets hemsida: https://www.konj.se  

Kor, Y. Y. (2006). Direct and Indirect Effects of Top Management Team and Board 

Compositions on R&D Investment Strategy . Strategic Management Journal, 27, 

ss. 1081–1099. 

Länsförsäkringar Bank. (2017). Länsförsäkringar Bank Årsredovisning 2016. Stockholm: 

Länsförsäkringar Bank AB. 

Laeven, L., & Levine, R. (2009). Bank governance,regulationandrisktaking. Journal of 

Financial Economics, 93, ss. 259–275. 

Lee, P. M. (2005). A Comparison of Ownership Structures and Innovations of US and 

Japanese Firms. Managerial and Decision Economics , 26, ss. 39-50. 

Leijonhufvud, J. (den 29 november 2017). Kartläggning: Här är storbankernas fintech-

investeringar. Hämtat från Di Digitals hemsida: https://digital.di.se 

Mackhé, P. (den 21 december 2016). Internetbanken fyller 20 år - det här kan vi vänta oss 

av morgondagens bank. Hämtat från Dagens analys hemsida: 

https://www.dagensanalys.se 

Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2012). Management Control Systems: 

Performande Measure, Evaluation and Incentives. Harlow: Pearson Education 

Limited. 

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as 

Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83, ss. 340-363. 

Mezias, J. M., Grinyer, P., & Guth, W. D. (2001). Changing Collective Cognition: A 

Process Model for Strategic Change. Long Range Planning, 34, ss. 71-95. 

Nejman, F. (den 11 januari 2012). Så kommer din bank fungera i framtiden. Hämtat från 

Privata Affärers hemsida: http://www.privataaffarer.se 



 

 

 

86 

Nilsson, T. (den 14 december 2017). Hemberg: ”Många fler robotrådgivare lär lägga 

ner”. Hämtat från Affärsvärldens hemsida: https://www.affarsvarlden.se 

O'Brien, R. M. (2007). A Caution Regarding Rules of Thumb of Variance Inflation Factors. 

Quality & Quantity, 41, ss. 673-690. 

OECD. (2005). Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. 

Paris: OECD and Eurostat. 

Ohlin, J., & Sundberg, M. (den 09 februari 2017). 92 miljarder i vinst för storbankerna. 

Hämtat från Svt nyheters hemsida: https://www.svt.se 

Ormerod, R. J. (2010). Rational inference: deductive, inductive and probabilistic thinking. 

Journal of the Operational Research Society, 61, ss. 1207-1223. 

Ortega-Argilés, R., Moreno, R., & Suriñach Caralt, J. (2005). Ownership structure and 

innovation: is there a real link? The Annals of Regional Science, 39, ss. 637-662. 

Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis using 

SPSS for Windows. Berkshire: McGraw-Hill Education. 

Parsons, R. A. (2015). The impact of age on innovation. Management Research Review, 

38, ss. 404-420. 

Persson, J., & Sahlin, N.-E. (2013). Vetenskapsteori för sanningssökande. Lund: Fri Tanke 

förlag. 

Porter, M. E. (november-december 1996). What Is Strategy. Harvard Business Review. 

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

Harlow: Pearson Education Limited. 

Skandiabanken. (2017). Skandiabanken Årsredovisning 2016. Stockholm: Skandiabanken 

AB. 

Stata. (u.å.). Panel/longitudinal data. Hämtat 10 maj 2018 från Statas hemsida: 

https://www.stata.com  

Stetler, C. B., Ritchie, J., Rycroft-Malone, J., Schultz, A., & Charns, M. (2007). Improving 

quality of care through routine, successful implementation of evidence-based 

practice at the bedside: an organizational case study protocol using the Pettigrew 

and Whipp model of strategic change. Implementation Science, 2, ss. 3-16. 

Stiles, P. (2001). The Impact of the Board on Strategy: An Empirical Examination. Journal 

of Management Studies, 38, ss. 627-650. 

Ström, V. (den 11 september 2015). Anders Borg: "Det blir svårt för bankerna att anpassa 

sig". Hämtat från Di Digitals hemsida: https://digital.di.se 



 

 

 

87 

Strömberg, L.-O. (den 29 februari 2016). Här har storbankerna stängt 250 bankkontor. 

Hämtat från Expressens hemsida: https://www.expressen.se 

Svenska Bankföreningen. (2017). Bankerna i Sverige. Stockholm: Svenska 

Bankföreningen. 

Svenska Bankföreningen. (u.å.). "Det är dålig konkurrens mellan bankerna". Hämtat 09 

mars 2018 från Svenska Bankföreningens hemsida: https://www.swedishbankers.se  

Tarus, D. K., & Aime, F. (2014). Board demographic diversity, firm performance and 

strategic change: A test of moderation. Management Research Review, 37, ss. 1110-

1136. 

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic 

Management. Strategic Management Journal, 18, ss. 509-533. 

Thomsen, S., & Conyon, M. (2012). Corporate Governance: Mechanisms and Systems. 

Berkshire: McGraw-Hill Education. 

Uggla, J. (den 02 januari 2018). "Superränta" på bolån - bara för vissa. Hämtat från 

Dangens PS hemsida: www.dagensps.se 

Umans, T., & Smith, E. (2013). Isolated Islands in the Upper Apex of Organisations: In 

Search of Interaction Between the Board of Directors and the Top managent Team. 

Corporate Ownership & Control, 10, ss. 80-90. 

Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation 

Science, 4, ss. 67-76. 

Wernerfelt, B. (1984). A Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal 

, 5, ss. 171-180. 

Wiersema, M. F., & Bantel, K. A. (1992). Top Management Team Demography and 

Corporate Strategic Change. Academy of Management Journal, 35, ss. 91-121. 

Vroom, V. H., & Pahl, B. (1971). Relationship between age and risk taking among 

managers. Journal of Applied Psychology, 55, ss. 399-405. 

 

  



 

 

 

88 

Bilagor 

Bilaga 1. Korrelationsmatris innovationsmått 

 Tabell 10. Korrelationsmatris innovationsmått 

 

  

Korrelationsmatris 

 Innovation1 Innovation2 Innovation3 

Innovation1 Pearson Korrelation 1 ,815** ,414** 

Antal 86 86 86 

Innovation2 Pearson Korrelation ,815** 1 ,377** 

Antal 86 86 86 

Innovation3 Pearson Correlation ,414** ,377** 1 

Antal 86 86 87 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidigt). 
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Bilaga 2. Korrelationsmatris oberoende variabler 
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Bilaga 3. Korrelationsmatris Kontrollvariabler 

 Tabell 12. Korrelationsmatris kontrollvariabler 

 

  

Korrelationsmatris 

 Storlek Styrelse Storlek Ledning Storlek Företag ROA 

Storlek Styrelse Pearson Korrelation 1 ,270** ,778** ,237* 

Antal 87 87 87 87 

Storlek Ledning Pearson Korrelation ,270** 1 ,569** ,101 

Antal 87 87 87 87 

Storlek Företag Pearson Korrelation ,778** ,569** 1 ,287** 

Antal 97 87 87 87 

ROA Pearson Korrelation ,237* ,101 ,287** 1 

Antal 87 87 87 87 

**.  Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidigt). 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-sidigt). 
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Bilaga 4. Korrelationsmatris Storlek Företag 

Tabell 13. Korrelationsmatris Storlek Företag och ett urval av de oberoende variablerna med högst korrelation 

Korrelationsmatris 

  Storlek  

Företag 

Ålder  

Styrelse 

Koncentrerat  

Ägarskap 

Ålder 

Ledning 

Anställningstid Heterogenitet 

Anställningstid 

Storlek Företag Pearson 

Korrelation 

1 
  

Antal 87 
  

Ålder Styrelse Pearson 

Korrelation 

,597** 1 
  

Antal 87 87   

Koncentrerat 

Ägarskap 

Pearson 

Korrelation 

-,635** -,354** 1 
  

Antal 87 87 87 
  

Ålder Ledning Pearson 

Korrelation 

,612** ,644** -,110 1 
  

Antal 87 87 87 87 
  

Anställningstid Pearson 

Korrelation 

,918** ,545** -,650** ,630** 1 
  

Antal 86 86 86 86 86 
  

Heterogenitet 

Anställningstid 

Pearson 

Korrelation 

,783** ,422** -,515** ,612** ,768** 1 

Antal 86 86 86 86 86 86 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidigt). 
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Bilaga 6. Kontroll för bank i modellerna gällande Innovation 

Tabell 14. Sammanställning av samtliga modeller gällande Innovation med kontroll för bank 

BEROENDE VARIABEL: 

INNOVATION 
MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 MODELL 4 

VARIABEL 
St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

ROA 
 0,009 

(4,909) 

0,743 -0,001 

(5,179) 

0,680 -0,005 

(5,414) 

0,868 -0,112 

(5,882) 

0,764 

STORLEK STYRELSE 
-0,168 

(0,012) 

0,444 -0,175 

(0,012) 

0,433     

STORLEK LEDNING 
-0,301** 

(0,004) 

0,409 -0,308** 

(0,004) 

0,409     

AVANZA NORDNET 
 0,284 

(0,119) 

0,160  0,438** 

(0,109) 

0,194  0,544*** 

(0,079) 

0,334  0,754*** 

(0,085) 

0,299 

ÅLDER STYRELSE 
 0,278** 

(0,010) 

0,440  0,213* 

(0,009) 

0,534  0,171 

(0,008) 

0,654   

HETEROGENITET ÅLDER 

STYRELSE 

   0,037 

(0,015) 

0,328     

ÄMBETSTID 
       0,104 

(0,011) 

0,683 

HETEROGENITET 

ÄMBETSTID 

 0,194 

(0,023) 

0,339  0,147 

(0,023) 

0,363     

ÅLDER LEDNING 
-0,251 

(0,013) 

0,170       

HETEROGENITET ÅLDER 

LEDNING 

-0,194** 

(0,015) 

0,829 -0,176* 

(0,015) 

0,850   -0,137 

(0,018) 

0,568 

ANSTÄLLNINGSTID 
    -0,244** 

(0,004) 

0,547   

HETEROGENITET 

ANSTÄLLNINGSTID 

       0,084 

(0,010) 

0,487 

HOMOGENITET 

ÄMBETSTID- 

ANSTÄLLNINGSTID 

    -0,069 

(0,127) 

0,561   

HOMOGENITET ÅLDER 
    -0,202* 

(0,144) 

0,650 -0,032 

(0,175) 

0,460 

ANTAL OBSERVATIONER 84 84 74 74 

F-VÄRDE 7,314*** 7,014*** 10,204*** 9,399*** 

JUSTERAT R2 0,376 0,364 0,427 0,405 

*** P-värde 0.01  

** P-värde 0.05 

* P-värde 0.1 
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Bilaga 7. Kontroll för år i modellerna gällande Innovation 

Tabell 15. Sammanställning av samtliga modeller gällande Innovation med kontroll för år 

BEROENDE VARIABEL: 

INNOVATION 
MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 MODELL 4 

VARIABEL 
St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

ROA 
 0,044 

(4,414) 

0,858  0,102 

(4,525) 

0,882  0,070 

(5,444) 

0,928  0,040 

(6,062) 

0,848 

STORLEK STYRELSE 
-0,187 

(0,010) 

0,508 -0,297*** 

(0,010) 

0,591     

STORLEK LEDNING 
-0,327*** 

(0,004) 

0,453 -0,397*** 

(0,004) 

0,469     

2016 
 0,231*** 

(0,061) 

0,954  0,211** 

(0,063) 

0,960  0,241** 

(0,065) 

0,966  0,271*** 

(0,068) 

0,987 

ÅLDER STYRELSE 
 0,296** 

(0,009) 

0,462  0,164 

(0,009) 

0,533  0,105 

(0,008) 

0,643   

HETEROGENITET ÅLDER 

STYRELSE 

   0,261** 

(0,011) 

0,561     

ÄMBETSTID 
       0,117 

(0,010) 

0,877 

HETEROGENITET 

ÄMBETSTID 

 0,273** 

(0,017) 

0,569  0,271** 

(0,020) 

0,480     

ÅLDER LEDNING 
-0,480*** 

(0,008) 

0,351       

HETEROGENITET ÅLDER 

LEDNING 

-0,193** 

(0,014) 

0,829 -0,145 

(0,015) 

0,868    0,063 

(0,018) 

0,639 

ANSTÄLLNINGSTID 
    -0,371*** 

(0,004) 

0,638   

HETEROGENITET 

ANSTÄLLNINGSTID 

      -0,266** 

(0,009) 

0, 799 

HOMOGENITET 

ÄMBETSTID- 

ANSTÄLLNINGSTID 

     0,188* 

(0,104) 

0,899   

HOMOGENITET ÅLDER 
    -0,423*** 

(0,127) 

0,914 -0,449*** 

(0,148) 

0,763 

ANTAL OBSERVATIONER 84 84 74 74 

F-VÄRDE 8,522*** 7,171*** 8,588*** 6,255*** 

JUSTERAT R2 0,417 0,370 0,381 0,299 

*** P-värde 0.01  

** P-värde 0.05 

* P-värde 0.1 
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Bilaga 8. Kontroll för bank i modellerna gällande Risk 

Tabell 16. Sammanställning av samtliga modeller gällande Risk med kontroll för bank 

BEROENDE VARIABEL: 

RISK 
MODELL 5 MODELL 6 MODELL 7 MODELL 8 

VARIABEL 
St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

St. Beta 

(St. Fel) 
Tolerans 

ROA 
-0,009 

(7,424) 

0,941 -0,042 

(8,073) 

0,944 -0,048 

(10,006) 

0,902  0,016 

(9,268) 

0,783 

STORLEK STYRELSE 
 0,139** 

(0,016) 

0,711  0,190 

(0,020) 

0,534     

STORLEK LEDNING 
-0,230*** 

(0,006) 

0,485       

AVANZA SWEDBANK 
 0,670*** 

(0,087) 

0,848  0,646*** 

(0,098) 

0,790  0,590*** 

(0,098) 

0,749  0,551*** 

(0,085) 

0,739 

ÅLDER STYRELSE 
  

 

 -0,063 

(0,018) 

0,445  0,001 

(0,015) 

0,602   

HETEROGENITET ÅLDER 

STYRELSE 

-0,176** 

(0,018) 

0,575   

 

     

ÄMBETSTID 
       0,244*** 

(0,015) 

0,860 

HETEROGENITET 

ÄMBETSTID 

 0,399*** 

(0,034) 

0,462  0,350*** 

(0,028) 

0,800     

ÅLDER LEDNING 
  -0,221** 

(0,014) 

0,450     

HETEROGENITET ÅLDER 

LEDNING 

 

 

   

 

    0,217*** 

(0,027) 

0,617 

ANSTÄLLNINGSTID 
     0,214*** 

(0,007) 

0,638   

HETEROGENITET 

ANSTÄLLNINGSTID 

       0,161*** 

(0,013) 

0,736 

HOMOGENITET 

ÄMBETSTID- 

ANSTÄLLNINGSTID 

     0,106* 

(0,189) 

0,888   

HOMOGENITET ÅLDER 
    -0,416*** 

(0,243) 

0,799 -0,465*** 

(0,239) 

0,613 

ANTAL OBSERVATIONER 85 85 75 75 

F-VÄRDE 39,865*** 31,580*** 35,238*** 51,252*** 

JUSTERAD R2 0,733 0,683 0,733 0,801 

*** P-värde 0.01  

** P-värde 0.05 

* P-värde 0.1  
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Bilaga 9. Kontroll för år i modellerna gällande Risk 

Tabell 17. Sammanställning av samtliga modeller gällande Risk med kontroll för år 

 

*** P-värde 0.01  

** P-värde 0.05 

* P-värde 0.1 
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