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Abstrakt 
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Titel: “I never think of the future, it comes soon enough” – En studie om bolagsstyrningens 
tidshorisonter inom den svenska IT-branschen 

Nyckelord: Short-termism, Långsiktigt värdeskapande, Finansiella prestationer, Sverige, IT 

Bakgrund: Short-termism beskrivs i såväl den vardagliga debatten som i akademiska 
undersökningar som ett hinder för bolags långsiktiga värdeskapande. Trots detta så är inte 
relationen mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande undersökt tillräckligt. Utöver 
detta så har tidigare studier funnit att tidshorisonten inom bolagsstyrning påverkar ett bolags 
finansiella prestationer, men inte kunnat fastställa hur relationen mellan short-termism, 
långsiktigt värdeskapande och finansiella prestationer ser ut. 

Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelse för relationen mellan short-termism, 
långsiktigt värdeskapande och finansiella prestationer, samt förklara vilka faktorer som 
påverkar variation av short-termism inom den svenska IT-branschen. 

Metod: Genom en kvantitativ metod i kombination med en deduktiv ansats så har studien 
undersökt hur relationen mellan olika fenomen inom bolagsstyrningen ser ut. Detta är gjort med 
ett urval bestående av IT-bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. 

Slutsats: I en svensk kontext är agentteorin applicerbar, där ägande tycks vara starkast drivande 
faktorn när det kommer till tidshorisonten inom bolagsstyrning. Studien finner inte några 
empiriska bevis för att en relation mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande finns, 
vilket påvisar att dessa två fenomen inom bolagsstyrning inte nödvändigtvis har en negativ 
relation mellan sig. Resultat från studien har dock visat att short-termism har en positiv relation 
till kortsiktiga finansiella prestationer, medan långsiktigt värdeskapande har en negativ relation 
till kortsiktiga finansiella prestationer. Det ser studien som ett empiriskt bevis för nyttan av att 
kunna balansera short-termism och långsiktigt värdeskapande för att uppnå en effektiv 
bolagsstyrning. 

  



 

 

 

Abstract 
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Background: Short-termism is described in both commonplace debate and academic research 
as an obstacle to company's long-term value creation. Nevertheless, the relationship between 
short-termism and long-term value creation is not investigated enough. In addition to this, 
previous studies have found that the time perspective within corporate governance affects a 
company's financial performance, but has not been able to determine how the relationship 
between short-termism, long-term value creation and financial performance appears. 

Purpose: The purpose of this study is to increase understanding of the relationship between 
short-termism, long-term value creation and financial performance, as well as explain the 
factors that influence the variation of short-termism within the Swedish IT industry. 

Method: Through a quantitative method in combination with a deductive approach, the study 
has investigated the relationship between different phenomena within corporate governance. 
The sample consists of companies from the IT industry listed on the Stockholm Stock 
Exchange. 

Conclusion: In a Swedish context, the agency theory is applicable, where ownership seems to 
be the strongest driving factor when it comes to the time perspective within corporate 
governance. The study does not find any empirical evidence that a relationship between short-
termism and long-term value creation exists, which shows that these two phenomena of 
corporate governance do not necessarily have a negative relationship to each other. However, 
the results of the study have shown that short-termism has a positive relation to short-term 
financial performance, while long-term value creation has a negative relation to short-term 
financial performance. These empirical evidences indicate the benefit of being able to balance 
short-term and long-term value creation in order to achieve effective corporate governance. 

  



 

 

 

Förtydligande 
 
Aktieägarvärde: Likställt och diskuterat som ett bolags finansiella prestationer, likt tillväxt i 
aktiekurs eller bolagets vinst (Porter, 1992). 
 
FoU: investeringar i Forskning och Utveckling (Jonnergård, Svensson och Kärreman, 1996). 
 
Ledning: inkluderar bolagets styrelse och TMT (Castro et al., 2009). 
 
Långsiktigt värdeskapande: den process där bolag agerar för framtida tillväxt, likt investeringar 
i FoU (Jonnergård, Svensson och Kärreman, 1996) 
 
Short-termism: den preferens för kortsiktigt avkastning, trots att denna innebär en lägre total 
avkastning än ifall bolaget skulle agera långsiktigt (Jackson och Petraki, 2011) 
 
Styrelse: syftar de bolagets styrelseledamöter som är valda på bolagets bolagsstämma av dess 
ägare (Lansing och Chandra, 2012) 
 
TMT: Top management team, syftar till bolagets högsta managers likt VD, ekonomichef etc. 
(Castro et al., 2009) 
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1 Inledning 

Studien inleds med att introducera short-termism, såväl som ämne för debatt som ur ett 

bolagsstyrningsperspektiv. Vidare följer en problemdiskussion om hur short-termism riskerar 

minska det långsiktiga värdeskapandet och ett bolags finansiella prestationer. Detta leder 

vidare till studiens frågeställningar, som följs av studiens syfte och dess disposition. 

1.1 Bakgrund 
“The current boom conditions in the US economy, and the undoubted success of Silicon Valley 

in the information-technology sector, would seem to provide powerful support to those who 

argue that the pursuit of shareholder value is the path to sustainable prosperity” 

(Lazonick och O’Sullivan, 2000, s. 28) 

Ett bolags ledning har som främsta uppgift att på kort sikt bevara bolagets värde (van Ees, 

Gabrielsson och Huse, 2009), men samtidigt balansera detta med att skapa en långsiktig 

värdeökning driven av tillväxt. Detta för att skapa en maximal nytta för bolagets aktieägare 

(Porter, 1992). Denna tydliga fokusering på bolagets ägare grundar sig i agentteorin (Berle och 

Means, 1932), som menar att ett bolag inte kontrolleras av dess ägare. Istället är det bolagets 

ledning som kontrollerar bolaget (Fama och Jensen, 1983). Genom att separera på ägande och 

kontroll av ett bolag så förväntas det uppstå agentproblem. Agentproblem innebär en förmodad 

konflikt mellan bolagets ägare och dess ledning. Denna konflikt är driven av att bolagets 

ledning kan ha särintressen som inte gynnar hela bolaget eller avkastningen till aktieägarna. Till 

följd av att ägarna saknar kontroll över bolaget så har de inte heller tillgång till all relevant 

information om bolaget och således minskar deras möjlighet att förstå bolagsstyrningen och 

bolagets framtida möjligheter att skapa avkastning. Detta fenomen kallas för 

informationsasymmetri (Stein, 1988). Genom den informationsasymmetri som finns så skapas 

det en press på bolagets ledning att skapa den avkastning som bolagets ägare vill ha, vilket till 

stor del beror på ägarnas tidshorisont (Stein, 1988; Laverty, 1996; O’Connor, Rafferty och 

Sheikh, 2013). Tidshorisonten blir av relevans då en längre tidsperiod till den förväntade 

avkastningen anses innebära större risk för avvikelser i avkastningen. Således skapar 

informationsasymmetrin en minskad förståelse från ägarnas sida för bolagets möjligheter till 
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långsiktigt värdeskapande. Ägare som förväntar sig avkastning med en kort tidshorisont vill 

därför inte att bolaget ska agera långsiktigt, då det riskerar att sänka den förväntade 

avkastningen på kort sikt (Stein, 1988). I ett scenario där informationsasymmetri råder så 

föredrar en kortsiktig ägare således utdelning av vinsten, istället för att återinvestera vinsten i 

bolaget för att möjliggöra långsiktigt värdeskapande, då det anses mindre riskfyllt (Lazonick 

och O’Sullivan, 2000). I denna studie definieras långsiktigt värdeskapande utifrån en 

kombination av hur Jonnergård, Svensson och Kärreman (1996) samt Ireland och Hitt (2005) 

beskriver långsiktigt värdeskapande, med influenser av den definition för investeringar i 

immateriella tillgångar som görs av IFRS (2018): 

Långsiktigt värdeskapande innebär de aktiviteter inom bolagsstyrning som genomförs med en 

förväntan om ekonomiska fördelar i framtiden. 

(Jonnergård, Svensson och Kärreman, 1996; Ireland och Hitt, 2005; IFRS, 2018) 

Agentproblem tycks ha funnits sedan separationen av ägandet och kontrollen av bolag (Fama 

och Jensen, 1983). Dock finns det studier som visar att den blivit än mer påtaglig, alternativt 

uppmärksammats mer, sedan 1970-talet (Stein, 1988; Laverty, 1996). Detta då 

finansmarknadens roll för såväl samhället som enskilda bolag har ökat sedan mitten på 1900-

talet (Epstein, 2005; van der Zwan, 2014). Finansmarknadens ständiga närvaro för bolag 

påverkar även bolagsstyrningen (Samuel, 2000; Bhojraj och Libby, 2005; Graham, Harvey och 

Rajgopal, 2005), vilket gjort att finansmarknaden gått från att vara en plats där bolag söker 

kapital till att bli en maktfaktor som skapar institutionella förändringar i form av lagar och 

normer (North, 1993; Samuel, 2000; van der Zwan, 2014). Detta beror på den betydelse som 

finansmarknaden fått för såväl samhället i stort, som näringslivet och enskilda individer, till 

följd av ekonomiskt beroende i form av exempelvis sparande och pensionsavsättningar. Till 

följd av detta har finansmarknaden blivit tillgänglig och närvarande för fler intressenter än 

enbart bolag som eftersöker kapital, vilket gjort att finansmarknadens normbildande effekt 

vuxit (Krippner, 2005; van der Zwan, 2014). 

Numera finns det en norm inom bolagsstyrningen att ett bolags främsta syfte är att skapa värde 

för dess aktieägare (Friedman, 1970; Lazonick och O’Sullivan, 2000; Denning, 2017). Denna 

norm tycks härstamma från den anglo-amerikanska ekonomin (Froud et al., 2010), men har 

spridit sig globalt (Carati och Alireza, 2000). Normen om aktieägarvärde kan leda till det som 

kallas för short-termism inom såväl den vetenskapliga debatten som inom näringslivet till följd 
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av en för stor fokusering på kortsiktiga finansiella prestationer från bolagens sida (Lazonick 

och O’Sullivan, 2000; Laverty, 2004; Martin, 2015; Kaplan, 2016; McCann, 2017). 

Aktieägarvärde kan betyda olika saker men är i denna studie likställt och även diskuterat som 

finansiella prestationer, vilket är i linje med Porters (1992) definition där tillväxt i aktiekurs och 

bolagets vinst uppmärksammas vilket även får stöd i Denning (2017): 

“The goal of maximizing shareholder value, i.e. making money for shareholders” 

(Denning, 2017) 

Short-termism innebär en bolagsstyrning som har en stor fokusering på bolagets kortsiktiga 

avkastning till dess aktieägare, vilket förmodas ha en negativ påverkan på bolagets långsiktiga 

värdeskapande och genom det möjlighet att skapa tillfredsställande finansiella prestationer på 

lång sikt (Lazonick och O’Sullivan, 2000; Jackson och Petraki, 2011). Således har ledningen i 

bolag inte uppfyllt sitt syfte att bevara bolagets värde på kort sikt, men samtidigt främja 

långsiktigt värdeskapande (Porter, 1992; van Ees, Gabrielsson och Huse, 2009). Istället menar 

debatten om short-termism att bolags ledning ignorerar de möjligheter och hot som finns på 

längre sikt, likt ett förändrat behov av kapital till investeringar eller prisförändringar för 

produkten som bolaget säljer (Kurz, 1987). I denna studie används Jackson och Petrakis (2011) 

definition av short-termism, då den poängterar den problematik som short-termism kan skapa: 

“Short-termism involves situations where corporate stakeholders (e.g. investors, managers, 

board members, auditors, employees, etc.) show a preference for strategies that add less value 

but have an earlier payoff relative to strategies that would add more value but have a later 

payoff” 

(Jackson och Petraki, 2011, s. 200) 

Att använda begreppet short-termism har grund från tidigare studier, där short-termism 

fokuserar på en bolagsstyrningsnorm med inriktning på kortsiktig avkastning på bekostnad av 

den långsiktiga avkastningen (Jackson och Petraki, 2011). Således skulle ord såsom 

kortsiktighet vara mindre beskrivande, då det inte är direkt kopplat till bolagsstyrning samtidigt 

som det skulle indikera att de två begreppen vore varandras raka motsatser vilket nödvändigtvis 

inte är fallet. Vidare används därför begreppet short-termism i denna studie för att beskriva 

denna fokusering inom bolagsstyrning. Det råder dock inte konsensus om ifall short-termism 

finns, eller dess påverkan på bolagsstyrningen. Enligt Green (2017) så är short-termism en 
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växande faktor inom bolagsstyrning som skapar institutionella förändringar, vilket även får stöd 

från Epstein (2005), Dore (2008) och van der Zwan (2014). Att short-termism finns motsägs av 

Kaplan (2016), som argumenterar att den värdeökning som skett på den amerikanska börsen 

sedan 1980-talet inte skulle varit möjlig om bolag inte haft en fokusering på långsiktigt 

värdeskapande. Vidare menar Kaplan (2016) på att debatten om short-termism inte är en 

produkt av välvilja för bolags tillväxt, utan snarare en politiskt rotad fråga. 

Det finns stöd för Kaplans (2016) argument att debatten om short-termism är en fråga om 

värderingar, oavsett ifall det är med politisk grund eller genom normer. Beroende på den norm 

som finns om att bolag är till för att skapa aktieägarvärde (Boyer, 2010; van der Zwan, 2014), 

så uppstår frågan om när finansiella prestationer som tillför värde för aktieägarna bör skapas. 

Detta leder till ytterligare en fråga om vilket tidshorisont som ägarna har i sina investeringar 

och således föredrar för typ av bolagsstyrning (Aghion, Van Reenen och Zingales, 2013). Enligt 

Lazonick och O’Sullivan (2000) fanns det tidigare från såväl aktieägare som bolagets ledning 

en långsiktig fokusering på bolagets verksamhet, vilket ledde till att bolagen återinvesterade sin 

vinst för att möjliggöra långsiktigt värdeskapande inom bolaget. Denna fokusering, eller 

bolagsstyrningsnorm, har förändrats. Numera menar Lazonick och O’Sullivan (2000) att det 

råder short-termism, och att stora delar av vinsten delas ut till bolagets ägare istället för att 

investeras inom själva bolaget, vilket har en negativ påverkan på såväl enskilda bolags som den 

globala tillväxten (Green, 2017). 

1.2 Problemdiskussion 

“Anybody can manage short. Anybody can manage long. Balancing those two things is what 

management is” 

Jack Welch, fd. VD för General Electric 1981-2001 (Upshaw och Taylor, 2000, s. 190) 

Det finns en problematisk relation mellan olika ägares särintressen kopplade till olika 

tidshorisonter, och ett bolags förmåga till långsiktigt värdeskapande och långsiktiga finansiella 

prestationer (Lazonick och O’Sullivan, 2000; Young et al., 2008; Aghion, van Reenen och 

Zingales, 2013). Lazonick (2014) menar att kravet på kortsiktiga tillfredsställande finansiella 

prestationer som driver på short-termism kan leda till problem för bolag när det kommer till 

dess tillväxt, men även för att driva den innovativa utvecklingen i allmänhet. Denna slutsats 

från Lazonick (2014) är gjord utifrån ett scenario där short-termism minskar bolagets 
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benägenhet till att investera i långsiktigt värdeskapande till förmån för att dela ut kapital till 

bolagets ägare (Lazonick och O’Sullivan, 2000). Short-termism kan även leda till att 

investeringar i långsiktigt värdeskapande blir felaktigt bortprioriterade för att kortsiktigt öka 

bolagets resultat (Jackson och Petraki, 2011). Om dessa scenarion stämmer, så menar Aghion 

och Howitt (1992) att short-termism hotar ett bolags tillväxt då det enbart är möjligt att skapa 

långsiktiga finansiella prestationer genom långsiktigt värdeskapande. Laverty (1996) menar att 

den förmodade negativa relationen mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande är ett 

problem inom bolagsstyrningen, där det är viktigt att finna en balans mellan short-termism och 

långsiktigt värdeskapande. 

Att det är viktigt med en balans mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande är i 

enlighet med Ireland och Hitt (2015) som menar att det går att höja bolagets resultat genom att 

minska på investeringar i långsiktigt värdeskapande eller bolagets organisatoriska kostnader 

såsom personal. Det kan dock leda till att bolaget samtidigt sänker sina möjligheter att skapa 

finansiella prestationer på längre sikt. Enligt Laverty (1996), och Graham, Harvey och Rajgopal 

(2005) är dock bolagets ledning mer benägna att minska kostnader såsom investeringar i 

långsiktigt värdeskapande, då det innebär att ledningen inte behöver ta strategiska beslut som 

har en negativ påverkan på bolagets kortsiktiga resultat. En anledning till varför denna short-

termism existerar är att investeringar i långsiktigt värdeskapande kan anses vara förenade med 

risken att förlora kapital (Parcharidis och Varsakelis, 2010). På grund av denna risk uppmuntras 

short-termism av de kortsiktiga ägarna, då långsiktigt värdeskapande enbart innebär en kostnad 

och en risk för bolaget på kort sikt (Laverty, 1996; Parcharidis och Varsakelis, 2010). Det är 

samtidigt av relevans att förstå att short-termism och långsiktigt värdeskapande inte är samma 

fenomen inom bolagsstyrning, utan snarare två enskilda fenomen som är viktiga att väga mot 

varandra för att skapa möjligheter till att skapa finansiella prestationer till bolagets aktieägare 

oavsett tidshorisont. 

Balansen mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande är enligt Ireland och Hitt (2005) 

en viktigare fråga nu än tidigare. Detta då dagens bolag och ekonomier är under ständig 

förändringar. Denna ständiga förändring av bolag och ekonomier är i enlighet med Schumpeters 

hypotes (Nicholas, 2003). Enligt Schumpeter (1944) så skapas det alltid ny teknik som 

möjliggör för bolag att producera nya produkter eller effektivisera sina processer. Detta leder 

till att gamla produkter och processer blir mindre lönsamma, eller till och med värdelösa. På 

grund av detta är investeringar i långsiktigt värdeskapande affärskritiskt och ett av bolags mest 
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centrala aktiviteter för långsiktiga finansiella prestationer (Aghion och Howitt, 1992; North, 

1993; Bengtsson och Lind, 2013). Enligt Green (2017) så har bolag i USA med en tydlig strategi 

om långsiktigt värdeskapande under en period om 13 år haft en 47 procent högre tillväxt i dess 

omsättning jämfört med bolag i USA med en tydlig short-termism. Samtidigt så är inte short-

termism någonting som teoretiskt sett uppstått nu, utan skulle enligt agentteorin ha kunnat vara 

ett fenomen redan under tidigt 1900-tal till följd av separation mellan ägande och kontroll, 

vilket kan ligga till grund för en förmodad informationsasymmetri samt potentiella särintressen 

hos ägare och bolagets ledning (Berle och Means, 1932; Fama och Jensen, 1983; Stein, 1988). 

I en rapport från McKinsey (2017) så tycks short-termism ha ökat. I rapporten har olika bolag 

från olika branscher blivit poängsatta beroende på olika faktorer som McKinsey (2017) ansett 

representativa för short-termism, och sedan rankat bolag och branscher därefter. Short-termism 

leder enligt McKinseys (2017) rapport till minskad konkurrenskraft hos bolagen, samt en 

minskad förmåga från bolagen att skapa nya arbetstillfällen. Detta får stöd från North (1993) 

som menar att short-termism minskar ett bolags möjligheter till att i framtiden skapa värde och 

konkurrenskraft. Short-termism är någonting som även tenderar att komma till bolag när de blir 

börsnoterade. Detta beror på att klimatet inom finansmarknaden gör det svårt för ledningen att 

agera långsiktig då bolagets prestationer mäts kvartalsvis (Kraus och Strömsten, 2012). Att 

klimatet på börsen skapar en press på bolagen att prestera kan även stödjas av Graham, Harvey 

och Rajgopal (2005) som visar i en undersökning att 78 procent av 401 ekonomichefer i 

amerikanska bolag bekräftar att deras bolag skulle offra långsiktigt värdeskapande för att 

motsvara de kortsiktiga förväntningar som finns från finansmarknaden. Lazonick (2010), och 

Chakravarty och Grewal (2011) menar till och med på att short-termism driven av 

finansmarknadens förväntningar inte enbart hämmar tillväxten hos bolag, utan även är grunden 

för instabilitet i den globala ekonomin. 

Samtidigt som short-termism kan ses som någonting negativt för bolag, så menar Summers 

(2015) att en för långsiktig fokusering från finansmarknaden inte heller är hållbart. Summers 

(2015) ger som exempel hur finansmarknaden värderar bolag högt, bland annat IT-bolag, trots 

att bolagen inte genererar vinst och har låg omsättning. Att bolagen värderas högt, trots 

otillräcklig vinst eller omsättning, beror enligt Summers (2015) på de förhoppningar om tillväxt 

som finns som ofta är drivna av stora investeringar i långsiktigt värdeskapande från bolagens 

sida. Med detta perspektiv går det istället att tvivla på att samtliga av bolagen kommer bli 

lönsamma och skapa värde som motsvarar bolagens värderingar idag. Denna problematik stöds 
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av Cervenka (2017a), som menar att IT-bolag värderas högt på grund av “upp-sidan” som kan 

finnas, utan hänsyn till den risk som en investering medför (Parcharidis och Varsakelis, 2010). 

Summers (2015) menar att detta resonemang är den slutsats som kan dras från de finansiella 

bubblor inom IT-branschen som uppkommit. 

Precis innan IT-bubblan sprack vid millenniumskiftet (Berg, 2007) så spenderade IT-bolag 

såsom Intel dubbelt så mycket kapital på återköp av aktier som de gjorde på forskning och 

utveckling (FoU). Återköp av aktier sker för att upprätthålla bolagets aktiekurs, och således ett 

tecken på short-termism då bolag bortprioriterar att möjliggöra för maximala finansiella 

prestationer på lång sikt genom långsiktigt värdeskapande till förmån för dagens aktiekurs 

(Lazonick och O’Sullivan, 2000). Detta beteende, drivet av short-termism, återfinns även hos 

dagens IT-bolag. Under år 2016 genomförde Facebook återköp av aktier för sex miljarder 

dollar. Dessa återköp skedde under samma tidsperiod som Facebook fick utstå kritik för att 

falska nyheter spreds på deras sociala media, och bolaget hade annonserat ett behov av 

investeringar i FoU samt att anställa fler personer för att få ordning på problematiken 

(Cervenka, 2017a). Detta går således att tolka som att bolaget prioriterade att upprätthålla den 

kortsiktiga aktiekursen istället för att investera i långsiktigt värdeskapande för att på så vis 

kunna öka möjligheterna till tillväxt i aktiekursen på lång sikt. Samtidigt som stora IT-bolag 

likt Facebook vill ge sken av att enbart vilja gynna samhället (Chaykowski, 2017), så tycks det 

således finnas en short-termism inom bolagsstyrningen för att gynna de kortsiktiga aktieägarna 

(van der Zwan, 2014). IT-branschen utgör det urval som denna studie ämnar att undersöka, 

vilket motiveras mer djupgående i studiens kapitel Empirisk metod, på grund av dess unikhet i 

en svensk kontext och där Sverige som ett innovationskluster står i kontrast rent institutionellt 

jämfört med USA som tidigare studerats i stor utsträckning (Parcharidis och Varsakelis, 2010). 

McKinsey (2017) menar att IT-branschen är den bransch där short-termism är minst 

närvarande, medan exempelvis fordonsbranschen har en tydligare short-termism. Detta motsägs 

dock av Cervenka (2017a, 2017b) som menar att IT-bolag numera drivs precis likt vilket annat 

bolag som helst och fokuserar på kortsiktiga finansiella prestationer (van der Zwan, 2014). Att 

fokusera på kortsiktiga finansiella prestationer menar van Ees, Gabrielsson och Huse (2009) är 

problematiskt utifrån ett långsiktigt perspektiv. Detta resonemang stödjer Kaplan (1984), som 

menar att bolag behöver bedömas utifrån fler aspekter än enbart bolagets vinst, då det enbart 

visar på prestationer som skapat kortsiktiga resultat. Prestationer såsom förändringar i processer 

och investeringar i långsiktigt värdeskapande ska enligt van Ees, Gabrielsson och Huse (2009) 
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också bedömas för att undvika short-termism inom bolagsstyrningen. Sohoni (2018) menar att 

investeringar i långsiktigt värdeskapande, framförallt inom IT-branschen, är grunden för 

framtida finansiella prestationer. Vidare argumenterar Sohoni (2018) att det för bolag gäller att 

fokusera långsiktigt när det kommer till investeringar i långsiktigt värdeskapande, och inte nöja 

sig med vad som är det ’bästa på marknaden’ nu utan försöka se vad som även kommer vara 

hållbart och relevant i framtiden. Att avstå från investeringar i långsiktigt värdeskapande är 

även någonting som från näringslivets sida anses kritiskt, vilket kan tolkas utifrån bolaget ABB 

Sveriges forskningsdirektörs, Franz Schmaderer, uttalande; “Vi kan inte sluta investera i 

forskning och utveckling om vi ska behålla vår position” (Alpman, 2011). Genom detta så finns 

det en problematik som både från akademins och näringslivets sida har uppmärksammats, där 

short-termism förmodas skapa en minskad konkurrenskraft för bolag, som i sin tur leder till att 

värdet på bolaget minskar och dess tillväxt stannar av (North, 1993). 

Short-termism som institutionellt fenomen är ett område som diskuterats och studerats främst 

på makroekonomisk nivå (Aghion, och Howitt, 1992; Aglietta, 2000; Lazonick, 2010), men det 

saknas tillräckligt med studier på bolagsnivå eller med fokusering på en specifik sektor. Att 

fokusera på en specifik sektor är av relevans för att förstå hur olika strukturella skillnader mellan 

branscher påverkar bolagsstyrningen, men också då olika branscher har olika attribut och 

påverkan på samhället i stort (McKinsey, 2017; Mitelman, 2017). Vidare menar Summers 

(2017) att problemet med short-termism ännu inte är löst, utan snarare är en aktuell fråga att 

undersöka och föra debatt inom. Jonnergård, Svensson och Kärreman (1996) kunde i sin studie 

inte finna stöd för hypotesen att short-termism finns och påverkar bolagsstyrningen i en svensk 

kontext. Att Jonnergård, Svensson och Kärreman (1996) inte kunde finna stöd för att short-

termism finns vid det tillfället förklaras genom antagandet från deras sida att studiens urval och 

data inte var tillräckligt kvalitativ och val av variabler inte tillräckligt goda. Däremot förmodade 

Jonnergård, Svensson och Kärreman (1996) att det redan när studien genomfördes fanns short-

termism inom den svenska bolagsstyrningen, men att det var svårt att bevisa. Av den 

anledningen efterfrågas ytterligare studier inom området och en i svensk kontext (Jonnergård, 

Svensson och Kärreman, 1996). 

Debatten om short-termism har även nått den svenska IT-branschen (Berg, 2007; Aronsson, 

2014; Cervenka 2017b), som anses vara den drivande kraften i vad som kallas för “den fjärde 

industriella revolutionen” då digitaliseringen blir allt mer påtagligt i näringslivet och samhället 

i stort (Kvarnström, 2017; Renjen, 2018). Trots detta saknas studier, såväl generellt som inom 
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IT-branschen, om den förmodade negativa relationen mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande. Att konflikten förmodas finnas riskerar att sänka ett bolags konkurrenskraft 

(North, 1993) och långsiktiga tillväxt (Lazonick och O’Sullivan, 2000). Denna förmodade 

relation kan i sin tur leda till försämrade finansiella prestationer på såväl kort som lång sikt 

(Sampson och Shi, 2017), vilket visar på relevansen av bolagsstyrning som gynnar både de 

kortsiktiga och långsiktiga ägarna. Vidare menar North (1993) och O’Sullivan (2000) att 

bolagsstyrning med fokusering på långsiktigt värdeskapande varierar mellan olika kontexter 

vilket skapar ett behov av att undersöka forskningsområdet i olika kontexter. Därför är det av 

relevans att undersöka den förmodade konflikt som finns mellan short-termism och ett bolags 

långsiktigt värdeskapande samt hur detta påverkar ett bolags finansiella prestationer. Vidare är 

det av relevans att undersöka dessa förmodade relationer i en unik kontext, där Sverige är 

intressant på grund av sin innovationskraft (Nygårds, 2013; Hellekant, 2015; Velander, 2016; 

Blomdahl, 2017; Wallenberg, 2017) i kombination med en benägenhet att ta till sig nya normer 

och sin “small world approach” som möjliggör effektiv normspridning genom täta nätverk inom 

näringslivet (Stafsudd, 2009), e contrario mot den anglo-amerikanska kontext där tidigare 

studier haft sin fokusering. 

1.3 Frågeställning och bidrag 
“I'm no prophet. My job is making windows where there were once walls” 

Michel Foucault (Freedman, 2013, s. 414) 

Ett bolag ska drivas för långsiktigt värdeskapande (Porter, 1992), men det finns samtidigt en 

debatt om short-termism inom bolagsstyrningen som förmodas ha en negativ relation till just 

långsiktigt värdeskapande (Stockhammer, 2004; Graham, Harvey och Rajgopal, 2005). Trots 

att short-termism är debatterat är det enligt Parcharidis och Varsakelis (2010) få studier 

genomförda där relationen mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande undersöks med 

data från andra länder än USA. I en amerikansk kontext menar Martin (2005) att det är svårt att 

bevisa att short-termism finns inom bolagsstyrningen då amerikanska bolags investeringar i 

FoU ökat relativt mot landets BNP. Detta får stöd av Pickens (1986) som menar att debatten 

om short-termism är ett sätt att beskylla aktieägare för att vara giriga. Samtidigt så har Graham, 

Harvey och Rajgopal (2005) funnit empiriskt stöd för att amerikanska ekonomichefer skulle 

minska bolagets långsiktiga investeringar för att uppnå finansmarknadens förväntade resultat 
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på kort sikt. Detta stödjer två antaganden som råder om den amerikanska marknaden; att 

ledningen hos bolagen är präglade av short-termism samt att finansmarknaden är den drivande 

kraften till detta (Surowiecki, 2015). 

Samuel (2000) menar att short-termism är svårt att upptäcka genom observationer från en 

kortare tidsperiod. Detta då ett bolags agerande kan vara rationellt på kort sikt, men samtidigt 

skapa problem för bolagets långsiktiga värdeskapande. Av den anledningen är det enligt 

Marginson och McAuley (2007) relevant att inkludera tidsaspekten för att kunna undersöka 

skillnader och förändringar inom bolagsstyrning. Att relationen mellan short-termism och 

långsiktigt värdeskapande inte är djupare undersökt är anmärkningsvärt, då short-termism inte 

är ett fenomen som uppstått på senare år utan borde enligt agentteorin funnits sedan Berle och 

Means (1932) introducerade tanken om separation av kontroll och ägande (Fama, 1980; Fama 

och Jensen, 1983; Stein, 1988). Stockhammer (2004) menar att det finns ett behov av ytterligare 

studier inom short-termism, men menar även på att kontexten är av stor vikt för studiens 

resultat. Vidare menar Dockery, Herbert och Taylor (2000) på att det bästa sättet att driva ett 

bolag är att söka efter en balans mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande, då ett 

bolag behöver prestera bra resultat men samtidigt inte låta det gå ut över bolagets långsiktiga 

konkurrenskraft. Detta leder fram till studiens första frågeställning: 

1. Finns det en relation mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande, och hur ser 

relationen ut? 

Anledningen till att bolagsstyrningen präglas av short-termism menar Thomsen och Pedersen 

(2000), Chu, Yang och Yang (2016), och Flammer och Bansal (2017) kan bero på att ägarna 

har högre avkastningskrav än vad bolaget presterar. Förutsatt att short-termism skulle kunna 

drivas av den differens som finns mellan ett bolags verkliga prestation och vad ägarna förväntar 

sig att bolaget ska prestera på kort sikt, så är det av relevans att se hur short-termism såväl som 

långsiktigt värdeskapande påverkar ett bolags förmåga att skapa tillfredsställande finansiella 

prestationer. I enlighet med Porters (1992) definition av aktieägarvärde så diskuteras detta 

genom att se till bolagets finansiella prestationer med olika tidshorisonter. Samtidigt finns det 

en motsättning mellan kortsiktiga och långsiktiga finansiella prestationer då short-termism 

förespråkar en hög vinst som kan delas ut till bolagets ägare (Lazonick och O’Sullivan, 2000), 

medan långsiktiga finansiella prestationer möjliggörs av investeringar i långsiktigt 

värdeskapande vilket förväntas sänka de kortsiktiga finansiella prestationerna (Ireland och Hitt, 
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2005).  Young et al., (2008) diskuterar hur olika ägare anser att aktieägarvärde motsvaras av 

olika finansiella prestationer med olika tidshorisont, varpå denna inkonsekvens i 

avkastningskrav från bolagets ägare kan minska ett bolags möjlighet till tillfredsställande 

finansiella prestationer oavsett tidshorisont. På grund av detta är det relevant att undersöka hur 

finansiella prestationer påverkas av den tidshorisont som aktieägare har. Det är enligt Flammer 

och Bansal (2017) även relevant att ta hänsyn till tidens betydelse för att skapa legitimitet till 

slutsatser då en fokusering på finansiella prestationer behöver undersökas under en längre 

tidsperiod för att se effekten av short-termism och långsiktigt värdeskapande. Detta leder fram 

till studiens andra frågeställning: 

2. Finns det en relation mellan short-termism, långsiktigt värdeskapande och finansiella 

prestationer, och hur ser relationen ut? 

Enligt Jackson och Petraki (2011) är tidshorisonten inom bolagsstyrningen inget enkelt 

fenomen som kan förklaras genom en variabel, utan snarare en produkt av komplex interaktion 

mellan olika intressenter. North (1993) och Weill (2008) menar att kontexten där bolaget är 

verksamt spelar roll för dess prestation, men även bolagsstyrningen. Faktorer som anses 

påverka kontexten är institutionella skillnader såsom juridiskt ramverk, normer och 

branschtillhörighet. På grund av detta är det av relevans att undersöka förhållanden mellan olika 

ekonomiska variabler i olika kontexter. Detta resonemang får stöd från Hambrick och Mason 

(1984) som menar att ett bolags ledning agerar olika utifrån den kontext de befinner sig, vilket 

kan leda till olika grad av rationalitet i dess beslut. Att undersöka short-termism i en svensk 

kontext är intressant utifrån den innovationskraft som finns (Nygårds, 2013; Hellekant, 2015; 

Velander, 2016; Blomdahl, 2017; Wallenberg, 2017), vilket tyder på bolagsstyrningen är 

mindre präglad av short-termism än i andra kontexter. Detta kan bero på att det i en svensk 

kontext skiljer sig när det kommer till ägarkoncentrationen (Jansson, 2013), där större ägare i 

enlighet med IFRS (2018) tenderar att vara mer långsiktiga (Hedlund et al., 1985).  Samtidigt 

så är Sveriges näringsliv även präglat av täta nätverk (Stafsudd, 2009), där normen om short-

termism kan spridas effektivt mellan olika bolag. Enligt Stafsudd (2009) är även Sverige som 

kontext benäget att ta till sig nya normer, varpå en norm om short-termism lätt både kan rota 

sig i Sverige och sedan spridas. Således finns den en komplex svensk kontext som är relevant 

att undersöka. I tidigare studier lyfts agentteorins kontrollmekanismer fram som påverkande 

faktorer inom bolagsstyrning, vilket även getts uttryck i tidigare studier inom short-termism. I 

tidigare studier (se Bilaga 1 och Bilaga 2) så har resultaten varierat beroende på vilken 
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kontrollmekanism som undersöks, men det saknas en övergripande undersökning av vilka 

faktorer som påverkar variation av tidshorisonten inom bolagsstyrningen. Laverty (2004) menar 

att agentteorin till stor del kan förklara short-termism, vilket gör kontrollmekanismer till en 

lämplig grund för att undersöka vilka faktorer som påverkar bolagsstyrningen. 

Vetenskapliga bevis från en kontext kan både stödjas och avvisas i samma typ av studie, men i 

en annan kontext. Trots att IT-branschen har gått från vara en bransch för “IT-nördar” (Billing, 

2016), till att vara den bransch där världens högst värderade bolag finns (Financial Times, 

2017), så är branschen inte fullständigt utforskad. Enligt Cervenka (2018) så skiljer sig IT-

bolags roll för ett lands totala värdeskapande mellan olika kontexter. Ett exempel på det är hur 

det amerikanska IT-bolaget Apple motsvarar fyra procent av hela det amerikanska aktieindexet 

S&P 500 (Slickcharts, 2017) som mäter 500 stora bolag på den amerikanska börsen. Ett annat 

exempel på Apples dominans är hur Mitelman (2017) beskriver bolagets finansiella prestationer 

som en makroekonomisk faktor, likt konjunktur och räntor. I Sverige finns det inget så pass 

dominerande IT-bolag (Cervenka, 2018), utan alla IT-bolag tillsammans motsvarar ‘enbart’ 

tolv procent av hela Stockholmsbörsen (Nasdaq, 2017). Vidare så visar statistik från en svensk 

kontext (Tillväxtverket 2014a; 2014b; 2016) att tillverkande IT-bolag skiljer sig från IT-bolag 

som inte tillverkar produkter när det kommer till såväl bolagsstyrning som behov av 

investeringar för långsiktigt värdeskapande, vilket även får stöd av McGahan och Porter (1997). 

Således finns det faktorer som skapar skillnader mellan bolag inom IT-branschen. På grund av 

detta finns ett behov av att undersöka vilka kontrollmekanismer som påverkar short-termism 

inom bolagsstyrningen i IT-branschen. Detta leder fram till studiens tredje frågeställning: 

3. Vilka faktorer kan förklara variation i short-termism inom IT-branschen? 

Att besvara studiens frågeställningar skulle ge ett teoretiskt bidrag kopplat till djupare förståelse 

inom bolagsstyrning rörande short-termism, långsiktigt värdeskapande och finansiella 

prestationer. Genom att förstå hur relationen mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande ser ut så hoppas studien kunna förklara hur agentteorin är applicerbar även i 

nutida kontext. I en tidigare studie från en svensk kontext (Jonnergård, Svensson och Kärreman, 

1996) så kunde inte short-termism bevisas, varpå det ännu saknas bevis för existens av short-

termism i en svensk kontext.  Att finna faktorer som påverkar varians inom short-termism skulle 

även ge en större förklaringsgrad av de kontrollmekanismer som agentteorin diskuterar (se 

kapitel Teoretiskt ramverk). Att finna vilka faktorer som kan förklara varians inom short-
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termism skulle även skapa en utgångspunkt för framtida studier att undersöka orsaken till varför 

en faktor påverkar tidshorisonten inom bolagsstyrning på ett specifikt sätt. Ett sådant exempel 

från agentteorin är ägarnas roll, där tidigare studier (Thomsen och Pedersen, 2000; Collin et al., 

2014; Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski, 2015) funnit att aktiva aktieägare inom 

bolagsstyrningen ökar tidshorisonten, medan agentteori i grunden förespråkar en separation av 

ägande och kontroll (Berle och Means, 1932). Att finna nya relationer, eller kunna stödja 

alternativt motsäga tidigare studier skulle kunna skapa en ökad förståelse för bolagsstyrningen, 

vilket i sin tur skulle kunna bidra till möjligheter att acceptera relationer utifrån ett teoretiskt 

perspektiv. 

Skulle studien finna relationer mellan olika fenomen inom bolagsstyrning som ännu inte 

undersökts så skulle studien även påvisa luckor inom teorin som kan undersökas djupare i 

framtiden. Därtill utgör studien en bas för förståelse om short-termism utanför en anglo-

amerikansk kontext, då de flesta studier inom short-termism och långsiktigt värdeskapande är 

genomförda med data från USA (Parcharidis och Varsakelis, 2010). Det är av relevans att även 

förstå hur tidshorisonten för värdeskapande, om den är präglad av short-termism eller inte, för 

att lägga en teoretisk grund för hur finansiella prestationer påverkas. Resultat från studien skulle 

således kunna stötta upp den accepterade teori som finns inom långsiktigt värdeskapande, men 

även lyfta fram nya aspekter som kan undersökas som skiljer dagens kontext med den kontext 

då främst agentteorin utformats. Att fokusera på en forskningsintensiv bransch såsom IT-

branschen är relevant, då short-termism inom bolagsstyrningen i IT-branschen skulle kunna 

hämma de enskilda IT-bolagen, men även utvecklingen inom andra branscher. Således ger 

studien ett teoretiskt bidrag till fler intressenter än enbart de som fokuserar på bolagsstyrning 

inom IT-branschen. 

Det praktiska bidrag som denna studie ger riktas främst till ett bolags ägare och dess ledning, 

men är av relevans för samhället i stort. För lagstiftare blir det av relevans att få empiriska bevis 

för hur bolagsstyrning påverkas av de institutionella förhållanden som råder, men även hur man 

genom lagstiftning kan förändra de institutionella förhållanden som påverkar variation av short-

termism och långsiktigt värdeskapande. Ett sådant exempel är hur avregleringen av utländskt 

ägande som trädde i kraft år 1993 påverkat bolagsstyrningen (Tainio, Huolman och Pulkkinen, 

2001). Denna studie ämnar att ge förståelse för hur detta beslut har påverkat bolagsstyrningen 

i Sverige och kommer hoppas därför ge bättre förståelse för hur näringslivet reagerar på 

institutionella förändringar. För de centrala aktörerna inom agentteorin, ägare och ledning, så 
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är denna studie till nytta för att förstå hur bolagsstyrningen och förväntningar på avkastning 

påverkar bolagets långsiktiga värdeskapande och således dess framtida finansiella prestationer 

genom konkurrenskraft. Utöver det ger studien ett praktiskt bidrag genom att söka empiriska 

bevis för hur en intressekonflikt mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande kan sänka 

ett bolags finansiella prestationer oavsett tidshorisont, och således minska värdeökningen för 

aktieägarna. En förståelse för short-termism och långsiktigt värdeskapande skulle även kunna 

leda till en sundare bolagsstyrning som eftersöker en balans mellan tidshorisonter för 

avkastning. Studien söker efter att kunna förklara vilka faktorer som påverkar variation av 

short-termism och långsiktigt värdeskapande, vilket ger ett praktiskt bidrag i form av vetskap 

om hur bolag genom sin bolagsstyrning både kan öka och minska prägeln av olika tidshorisonter 

från intressenter efter upplevt behov. Detta skulle i sin tur kunna leda till bättre utnyttjande 

av resurser. Om den förmodade konflikten mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande 

visar sig existera innebär det ett suboptimalt utnyttjande av inte bara bolagens, utan även 

samhällets resurser (Kallifatides, Ekwall och Sjöstrand, 2010). 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelse för relationen mellan short-termism, långsiktigt 

värdeskapande och finansiella prestationer, samt förklara vilka faktorer som påverkar variation 

av short-termism inom den svenska IT-branschen. 

1.5 Disposition 
I studiens första kapitel så presenteras bakgrunden till short-termism och debatten inom 

området, där även långsiktigt värdeskapande och bolagets finansiella prestationer 

uppmärksammas. Detta leder vidare till en problemdiskussion, som mynnar ut i studiens 

frågeställningar. Därtill presenteras studiens syfte, och avslutas sedan med studiens disposition. 

Det andra kapitlet i studien, Vetenskaplig metod, presenterar den teoretiska utgångspunkt som 

finns i studien. Därefter följer källkritik, en presentation av studiens deduktiva ansats och 

kvantitativa metod. 

Teoretiskt ramverk är studiens tredje kapitel. Här presenteras relevanta teorier i symbios med 

tidigare studiers resultat. Vidare följer en genomgång av de faktorer som genom teori och 

tidigare studier kan antas skapa variation av short-termism inom bolagsstyrningen, varpå 
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hypoteser skapas om short-termism, långsiktigt värdeskapande och finansiella prestationer. I 

detta kapitel presenteras även den teoretiska modell som ligger till grund för studien. 

I studiens fjärde kapitel, Empirisk metod, presenteras studiens val av dokumentstudie, 

undersökningsdesign och insamlingsmetod. Därefter kommer en presentation av studiens urval, 

samt hur data har examinerats. När detta är gjort kommer en genomgång av den statistiska 

kontroll som genomförts av data, samt om studiens regressionsmodell. Vidare följer en 

presentation av studiens operationaliseringar. Avslutningsvis i detta kapitel presenteras en extra 

analys som djupgående undersöker kompletterande variabler samt relationen mellan 

kontrollmekanismer och finansiella prestationer, samt studiens metodkritik och studiens etiska 

överväganden. 

Studiens femte kapitel innehåller studiens resultat och analys. Först presenteras den deskriptiva 

statistiken inkluderande medelvärden hos beroende variabler samt värden hos samtliga 

variabler. Därefter följer en korrelationsanalys samt studiens resultat från dess 

regressionsmodeller. Utöver det så jämförs den signifikans som funnits i relationer via 

signifikansmatrisers samt resultat diskuteras med koppling till studiens hypoteser. Vidare följer 

analys av resultaten, där en uppdelning finns mellan finansiella prestationer, långsiktigt 

värdeskapande och short-termism. Därefter följer den djupgående analysen, för att slutligen 

binda samman resultat och analys med en teoretiska analys. 

Studien avslutas sedan med kapitlet Slutsatser och implikationer. I detta kapitel redogörs de 

slutsatser som dragits utifrån studiens empiriska resultat och analys, men varvas även med den 

teori och tidigare studier som är relevanta för studiens frågeställningar och syfte. Därtill 

presenteras de teoretiska och praktiska implikationer som finns och avslutas med förslag till 

framtida studier. 
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2 Vetenskaplig metod 

I studiens kapitel om vetenskaplig metod så presenteras först studiens teoretiska utgångspunkt. 

Vidare klargörs studiens källkritik, samt hur studiens frågeställningar ska besvaras via en 

deduktiv ansats samt kvantitativ metod. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

“If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants”  

Isaac Newton (BBC, 2018a) 

Tidigare studier om short-termism och långsiktigt värdeskapande är främst fokuserade på den 

amerikanska marknaden (Parcharidis och Varsakelis, 2010). I tidigare studier så förklaras 

variation i tidshorisonten inom bolagsstyrning genom agentteorin och den institutionella teorin 

(Carati och Alireza, 2000; Jürgens, Naumann och Rupp, 2000; O’Sullivan, 2003; 

Stockhammer, 2004), vilket även är de teorier som denna studie grundar sig på. Tidigare studier 

har i flertalet fall tagit utgång från det neoklassiska perspektivet (se bland annat North, 1993; 

Lazonick och O’Sullivan, 2000; Ireland och Hitt, 2005), vilket innebär att tillväxt och 

värdeökning skapas genom att addera mer arbetskraft eller utveckla ny teknik (Storm, 2017). 

Med stöd från teorival så utgår därför även denna studie från ett neoklassiskt perspektiv, då det 

möjliggör för studien att besvara dess frågeställningar och uppnå studiens syfte. 

Agentteorin används för att förklara uppkomsten och problematiken med short-termism, då 

agentteorin pekar på att informationsasymmetri kan driva på short-termism inom bolag. Detta 

beror på att bolagets ägare förväntar sig avkastning (Porter, 1992), men saknar relevant 

information för att bilda sig en uppfattning om bolagets möjlighet att skapa tillfredsställande 

avkastning inom olika tidshorisonter (Stein, 1988; Lazonick och O’Sullivan, 2000). Av den 

anledningen så uppkom en bolagsstyrningsnorm med fokusering på aktieägarvärde, vilket 

innebär att bolag är till för att skapa avkastning för dess ägare (Friedman, 1970; Porter, 1992; 

North, 1993). Genom en fokusering på värdet för ägarna kan även agentteorin förklara en 

bolagsstyrning som präglas av short-termism då aktieägare agerar rationellt (Modigliani och 

Miller, 1958), och således föredrar att få en lägre, men mindre riskfylld avkastning på kort sikt 

framför att riskera att inte få någon avkastning alls på lång sikt till följd av misslyckade 

investeringar i långsiktigt värdeskapande. Långsiktigt värdeskapande ska enligt det 
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neoklassiska perspektivet möjliggöra långsiktiga finansiella prestationer (Porter, 1992; North, 

1993; Jonnergård, Svensson och Kärreman, 1996; Lazonick och O’Sullivan, 2000; Ireland och 

Hitt, 2005). Genom att bolagsstyrningen kan präglas av short-termism så undviker bolagen att 

göra investeringar i långsiktigt värdeskapande, vilket påverkar bolag negativt på lång sikt 

(Wowak, Mannor och Wowak, 2014). En anledning till att agentproblem kan vara extra stora 

för publika bolag är den kvartalskapitalism (Summers, 2015) som råder, där bolagets ägare 

sätter press på bolagets ledning att prestera bättre än föregående kvartal. Således finns det en 

koppling mellan agentproblematiken inom bolag och den förväntade short-termism som råder 

som kan påverka bolagets långsiktiga värdeskapande för dess aktieägare negativt (Lazonick 

och O’Sullivan, 2000). 

Inom agentteorin så diskuteras olika kontrollmekanismer (Fama och Jensen, 1983; Aguilera et 

al., 2015). Med detta menas faktorer som används för att kontrollera bolaget genom ägande, 

men även vilka faktorer som påverkar hur bolagsstyrningen ser ut. Det är även 

kontrollmekanismer som ses som drivande för short-termism, långsiktigt värdeskapande och en 

fokusering på aktieägarvärde (North, 1993; Rediker och Seth, 1995; Lazonick och O’Sullivan, 

2000). Således blir kontrollmekanismer en förklarande kraft för hur relationen mellan bolagets 

ägare och dess ledning ser ut (Aguilera et al., 2015). I tidigare studier så är flera olika 

kontrollmekanismer använda, vilket ligger till grund för utformningen av denna studie. Bland 

de mest diskuterade finns faktorer som kan påverka bolagets lednings incitament såsom 

optionsprogram (Brickley och James, 1987; Lewellen, Loderer och Martin, 1987) och 

ägarstruktur (Glassman och Rhoades, 1980; Aguilera et al., 2015). Det finns fler 

kontrollmekanismer, vilket diskuteras vidare i studiens kapitel Teoretiskt ramverk. Som tillägg 

till agentteorin så används även institutionell teori för att förklara yttre kontrollmekanismer 

inom bolagsstyrningen, likt normer som präglas av short-termism och en större fokusering på 

aktieägarvärde (North, 1993; Lazonick och O’Sullivan, 2000). Att använda 

kontrollmekanismer i studien möjliggör att skapa en hög förståelse för varför bolagsstyrningen 

ser ut som den gör inom bolag, samt hur bolag både direkt och indirekt styrs utifrån den kontext 

som råder. Då studien ämnar att undersöka vilka faktorer som förklarar variationen av short-

termism blir därför kontrollmekanismer lämpliga att undersöka. 

I en svensk kontext är short-termism och dess påverkan på bolagsstyrningen ett outforskat 

område. De närliggande studier som finns är genomförda med fokusering på ifall det skett en 

förändring inom bolagsstyrningen mot en högre grad av short-termism, men inte ifall och hur 
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denna förändring i bolagsstyrningen påverkar ett bolags långsiktiga värdeskapande eller 

bolagets förmåga att skapa tillfredsställande finansiella prestationer till nytta för dess ägare 

(Hayden och Edwards, 2001; Almond, Edwards och Clark, 2003; Belfrage, 2008; Henrekson 

och Jakobsson, 2012). Av den anledningen så utgår studien från teori och tidigare studier som 

främst är från den amerikanska marknaden, i brist på empiriska studier i en svensk kontext. 

2.2 Källkritik 
“He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a 

fool forever” 

(Confucius) 

Den information som inhämtats genom tidigare studier ligger till grund för motiveringarna av 

olika metodologiska val och utvecklingen av hypoteser. Därför är det viktigt att försäkra sig om 

kvaliteten av informationens ursprung. Vid insamlingen av litteratur har det funnits en strävan 

efter att använda vetenskapliga artiklar som blivit granskade innan publicering. Detta är 

nödvändigt för att minska risken för förekomsten av brister som skulle kunna härledas till 

felaktiga källor, exempelvis genom vårdslöst genomförda tester eller desinformation. Ett högt 

antal citeringar användes också som ett tecken på att artikeln är kvalitetssäkrad, då det innebär 

att det som har publicerats har varit antingen väl ansett, eller värt att diskutera. 

För att finna relevant litteratur har huvudsakligen Linnéuniversitets sökmotor OneSearch och 

databasen EBSCO använts. I relevanta artiklar har sedan referenslistan granskats för att finna 

ytterligare artiklar om ämnet. Detta för att göra litteraturunderlaget ännu bredare, och hitta 

källor som eventuellt inte framkommer genom att söka via OneSearch eller EBSCO. Det ger 

även möjligheten att skapa en uppfattning om vilken studier och vilka forskare som är högt 

ansedda inom området. 

Utöver vetenskapliga artiklar har även böcker, tidningsartiklar, podcasts och internetbaserade 

källor använts. Böcker har likt vetenskapliga artiklar använts för att vidga den teoretiska 

grunden. Tidningsartiklar och podcasts har använts för att skapa förankring med omvärlden och 

aktualitet, samt ses som grund för diskussion och stöd till befintlig teori och tidigare studier. 

Sådana källor är dock varsamt använda med hänsyn till när det enligt studien är lämpligt att 

använda dessa för att koppla samman bolagsstyrning i verkligheten och i akademin. 
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Tidningsartiklar är skrivna i ett annat syfte än vetenskapliga artiklar och läsaren bör därför ha i 

åtanke att detta kan påverka innehållet på ett negativt sätt. Även om objektivitet inte skulle vara 

ett problem finns det fortfarande en risk med att ha en journalist som källa, då det är osäkert om 

personen i fråga besitter nödvändig kunskap för att kunna återge företagsekonomiska händelser 

och samband på ett korrekt sätt. Samma problem uppkommer vid användning av podcasts. För 

att motverka risken som är associerad med den typen av källor har därför endast artiklar och 

podcasts utgivna av kända nyhetsbyråer och journalister använts. Detta då det ökar chansen att 

journalisten har kunskap om ämnet, och även förenklar processen att söka upp dessa källors 

ursprungliga källor och kontrollera vem den ansvariga journalisten är. Vad gäller andra 

internetbaserade källor är det i synnerhet Tillväxtverket som använts för att inhämta relevant 

statistik. Detta är en organisation som skapar statistik på uppdrag av myndigheter och anses 

vara en objektiv källa med mycket hög tillförlitlighet. 

2.3 Deduktion 
“Before a science can develop principles, it must possess concepts. Before a law of gravitation 

could be formulated, it was necessary to have the notions of acceleration and weight” 

(Simon, 1947, s. 43) 

Den teoretiska utgångspunkten för studien grundar sig i agentteorin och institutionell teori, 

vilket gör det lämpligt att använda en deduktiv forskningsansats.  Detta innebär att teori och 

tidigare studier utgör grunden som studien bygger på, och det tillåter även utformningen av 

hypoteser som kan härledas till tidigare studier för att testa studiens frågeställningar. En 

deduktiv forskningsansats är därför lämplig när studien inte ämnar att generera ny teori, utan 

testa befintlig teori för att uppfylla studiens syfte. Om studiens syfte hade varit att generera ny 

teori så hade istället en induktiv forskningsansats lämpat sig, då en sådan studies uppbyggnad 

sker kring observationer istället för befintlig teori (Bryman och Bell, 2017). Det finns för- och 

nackdelar med ömse forskningsansatser. En deduktiv ansats innebär att studien kan missa 

samband som inte omfattas av valda teorier, men som skulle kunna ha upptäckts vid en induktiv 

forskningsansats genom att analysera observationen objektivt. En induktiv forskningsansats är 

dock problematisk i fall när studien inte från början vet vad som eftersöks. Därigenom så lämpar 

sig de olika forskningsansatserna för olika typer av studier, beroende på om studiens syfte är 

att generera ny teori eller enbart testa befintlig teori. Då denna studie uppfyller sitt syfte med 
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hjälp av befintlig teori och tidigare studier, så lämpar sig en deduktiv forskningsansats (Sekaran, 

2003; Bryman och Bell, 2017). 

2.4 Kvantitativ metod 
Enligt Jonnergård, Kärreman och Svensson (2014) visar sig normförändringar inom 

bolagsstyrningen först i bolagets agerande, vilket gör det lämpligt att analysera hur bolag agerar 

istället för hur personer uppfattar sitt beteende. Denna studie kommer därför att analysera 

bolagsstyrning kvantitativt då det förmodas ge den tydligaste bilden av förändringar inom 

bolagsstyrningen och short-termism, samt dess påverkan på bolagets långsiktiga värdeskapande 

och möjlighet till tillfredsställande finansiella prestationer. En kvantitativ metod är även 

fördelaktig av anledningen att det möjliggör analys av stora mängder data, vilket är grunden för 

att i denna studie analysera data från flera olika årtal och att analysera data från flera olika är år 

är av stor vikt för att kunna urskilja förändringar i normer då detta är något som inte sker över 

en natt (Aguilera et al., 2015). Att kunna studera stora mängder av data från en mängd olika 

bolag bidrar till att göra resultaten generaliserbara (Bryman och Bell, 2017).  

En förutsättning för att kunna genomföra en kvantitativ studie är dock förekomsten av 

kvantitativa eller kvantifierbara variabler (Holme och Solvang, 1997). Detta innebär möjliga 

problem i situationer med komplexa variabler och samband som är svåra att kvantifiera, vilket 

gör att en kvantitativ studie inte alltid lämpar sig beroende på de frågeställningar som kan finnas 

i olika studier och hur dessa undersöks (Sekaran, 2003; Bryman och Bell, 2017). Det är däremot 

komplicerat att genomföra en longitudinell studie kvalitativt, då material från tidigare år kan 

vara begränsat. Hade frågeställningen istället varit hur bolag upplever att normer påverkar 

bolagsstyrningen så hade en kvalitativ studie kunnat vara lämplig, med exempelvis djupgående 

intervjuer och praktikfall gällande ett fåtal bolag. Denna studies frågeställningar kräver däremot 

analys av data från flera år och från många olika bolag. Utan oöverkomliga svårigheter att 

kvantifiera data är därför fördelen stor med att kunna analysera många observationer under en 

lång tid (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009), vilket gör att denna studie genomförts 

kvantitativt. Studien har även valt en kvantitativ metod med hänsyn till studiens frågeställningar 

och teori, då dessa skapar möjligheter att göra generaliseringar utifrån en stor kvantitet med 

observationer. Även hypoteser är utformade för att göra en kvantitativ metod lämplig, då de 

undersöker ‘hårdfakta’ hämtad från bolags årsredovisningar istället för att se till upplevelser. 
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3 Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel presenteras värdeskapande hos bolag vilket inkluderar finansiella 

prestationer, långsiktigt värdeskapande och short-termism. Därefter presenteras studiens 

teoretiska modell som bygger på agentteorin och dess kontrollmekanismer. Dessa presenteras 

sedan, för att slutligen leda till hypoteser. 

3.1 Värdeskapande 

”Greed is good” 

Gordon Gekko i Wall Street (Amadeo, 2018) 

3.1.1 Finansiella prestationer 

Enligt Modigliani och Miller (1958) så skapas tillfredsställande värde för ett bolags aktieägare 

genom tillväxt av nytta. Denna nytta kan bestå i tillväxt i aktiekurs eller i den vinst som bolaget 

gör, vilket är i linje med Porters (1992) definition av aktieägarvärde, men kan därför även 

likställas med finansiella prestationer. Porter (1992) menar vidare att bolag ska styras för att 

skapa en så hög tillväxt som möjligt, oavsett ifall det menas med aktiekurs eller bolagets vinst. 

Denna fokusering på finansiella prestationer som såväl Modigliani och Miller (1958) som 

Porter (1992) lyfter fram är inte per definition kopplad till någon viss tidshorisont, utan syftar 

mer generellt till vad syftet att driva ett bolag är (Friedman, 1970). Genom detta går det att tolka 

att samtliga ägare av ett bolag förmodas vara eniga om att tillväxt i aktiekurs och vinst bör 

prioriteras, varpå det är viktigt att inte förväxla ägares fokusering på finansiella prestationer 

med short-termism. I fortsättningen av denna studie kommer finansiella prestationer användas 

för att beskriva den nytta som bolaget skapar åt ägarna, det vill säga tillväxt i aktiekurs eller 

vinst (Modigliani och Miller, 1958; Porter, 1992). 

Det finns enligt Froot, Perold och Stein (1991) en positiv relation mellan ett bolags vinst och 

dess aktiekurs, vilket även får stöd från andra studier såsom Laverty (1996) och Hackbarth, 

Rivera och Wong (2018). Samtidigt finns det en risk att en för stor fokusering på den nuvarande 

aktiekursen eller vinsten kan ha en negativ påverkan på ett bolags långsiktiga värdeskapande 

och tillväxt (Kaplan, 1984; Blundell, Griffith och van Reenen, 1999; Flammer och Bansal, 

2017). På grund av detta går det att förmoda att det finns en komplexitet inom bolagsstyrningen, 
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där det går att maximera vinsten kortsiktigt för att höja exempelvis utdelningen till bolagets 

ägare, men att det samtidigt är genom att fokusera på långsiktigt värdeskapande som framtida 

finansiella prestationer möjliggörs. Genom detta finns en förmodad relation mellan såväl short-

termism och långsiktigt värdeskapande, som mellan short-termism, långsiktigt värdeskapande 

och finansiella prestationer. 

3.1.2 Långsiktigt värdeskapande 

“I never think of the future, it comes soon enough” 

Albert Einstein, 1930 (Ratcliffe, 2010) 

Enligt ett neoklassiskt perspektiv så skapas värdeökning genom antingen tillväxt i arbetskraft 

eller genom utveckling av teknik (Storm, 2017), vilket är i linje med North (1993), och Ireland 

och Hitt (2005). Detta gör att FoU blir en grundsten i ekonomiskt värdeskapande, såväl för 

enskilda bolag som för den globala ekonomin (Marginson och McAuley, 2007; O’Connor, 

Rafferty och Sheikh, 2013). Detta får stöd av Jonnergård, Svensson och Kärreman (1996) som 

menar att en långsiktig strategi för tillväxt med fördel kan sammankopplas med bolagets 

intensitet i FoU-investeringar: 

“R&D spending appears to be most acceptable as an approximation value of the time horizon 

of corporate behavior. As a first measure of the time-orientation of Swedish firms, therefore, 

we decided to use the R&D spending of the company” 

(Jonnergård, Svensson och Kärreman, 1996, s. 151) 

O’Connor, Rafferty och Sheikh (2013) menar att bolags långsiktiga investeringar har en positiv 

relation till hur bolaget presterar finansiellt sett. Detta stödjer Latham och Braun (2010) som 

menar att bolag tenderar att investera mer långsiktigt när finansmarknaden värderar bolaget 

högt, medan bolaget drar ner på sina investeringar när marknadsvärdet sjunker. Detta menar 

O’Conner, Rafferty och Sheikh (2013) kan bero på att långsiktiga investeringar är en kostnad 

som är associerad med hög risk, och att det därför kräver en högre långsiktighet hos intressenter 

såsom bolagets ägare. Detta får stöd av Nelson (1959), som menar att långsiktiga investeringar 

även kan påverka ett bolag negativt ifall utfallet av investeringen inte är som bolaget haft 

förhoppningar om. Oavsett detta så behöver bolag göra investeringar i långsiktigt 

värdeskapande för att möjliggöra långsiktiga finansiella prestationer (Schumpeter, 1944; Link 
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och Long, 1981). Schumpeter (1944) menar att investeringar i långsiktigt värdeskapande leder 

till utveckling och tillväxt av såväl enskilda bolag som hela ekonomin. Detta kallar Schumpeter 

(1944) för ‘kreativ förstörelse’, vilket innebär att investeringar i långsiktigt värdeskapande 

förändrar den ekonomiska strukturen (Nicholas, 2003). Detta resonemang om att långsiktigt 

värdeskapande skapar tillväxt och lönsamhet kallas för Schumpeters hypotes (Link och Long, 

1981). Bland andra Tsai, Chang och Hung (2017) ger stöd åt Schumpeters hypotes, och menar 

att bolag inom högteknologiska branscher, såsom IT-branschen, har ett ständigt behov av att 

utveckla sina produkter för att vara lönsamma även i framtiden. 

Samtidigt som långsiktigt värdeskapande driver långsiktiga finansiella prestationer (Ireland och 

Hitt, 2005) så menar Modigliani och Miller (1958) att finns det en rationell osäkerhet inom 

bolagsstyrning när det kommer till den värdeökning som investeringar skapar. Modigliani och 

Miller (1958) menar att det finns två sätt att mäta värdeökning, antingen i tillväxt av vinst eller 

i aktiekurs. Bolag ska således söka efter de investeringsmöjligheter som skapar en maximal 

värdeökning och därmed de bästa finansiella prestationerna. Från ett perspektiv där fokus finns 

på finansiella prestationer så är bolagets aktiekurs det relevanta måttet för värdeökning, då det 

har en direkt påverkan på ägarnas avkastning (van der Zwan, 2014). Det finns även studier likt 

Blundell, Griffith och van Reenen (1999) som finner en positiv relation mellan framgång inom 

långsiktigt värdeskapande och ett bolags tillväxt i aktiekurs. Samtidigt menar Lazonick och 

O’Sullivan (2000) samt Ireland och Hitt (2005) att det finns en problematik med att enbart se 

till aktiekursen, då det inte med säkerhet tar hänsyn till ett bolags långsiktiga värdeskapande 

utan bara är en produkt av finansmarknadens short-termism. Således bör bolag som prioriterar 

långsiktigt värdeskapande se till fler mått än vinst eller aktiekurs, då det till stor del återspeglar 

ett bolags nuvarande prestationer och inte dess möjligheter i framtiden. Denna tanke får även 

stöd från Flammer och Bansal (2017) som menar att bolag som styrs långsiktigt även fokuserar 

på att skapa en god relation till dess intressenter, och inte enbart dess aktieägare. Flammer och 

Bansal (2017) drar som slutsats att bolag med en långsiktig strategi satsar på immateriella 

tillgångar likt FoU, men också legitimitet, rykte och tillit som är kopplat till relationen till 

intressenter. 

Det finns dock en debatt om ifall för långsiktig fokusering kan bidra till att höja aktiekursen, 

utan att det finns något substantiellt värde i bolaget. Cervenka (2017a; 2017b) menar att IT-

bolag i dagens kontext blir högt värderade, trots att många saknar lönsamhet eller påvisar någon 

relevant tillväxt i varken omsättning eller aktiverade FoU-kostnader (IFRS, 2018). Detta menar 
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Summers (2015) beror på att finansmarknaden tycks drivas av förhoppningar om framtida 

värden skapade av långsiktigt värdeskapande, trots att det finns en risk att investeringarna i 

långsiktigt värdeskapande misslyckas och aldrig bidrar till lönsamhet. Cervenka (2017a; 2017b) 

stödjer denna slutsats från Summers (2015), och menar att IT-bolag värderas utifrån potentialen 

i dess marknad och inte enbart på själva bolagets möjligheter att skapa värde. Just denna 

fokusering från finansmarknaden på marknadens möjligheter istället för bolagsspecifika 

möjligheter eller hot lyfter Summers (2015) även fram som en förklarande faktor till att 

finansbubblor kunnat uppkomma, likt IT-bubblan år 2000 (Berg, 2007). 

3.1.3 Short-termism 

“In reality, the short-term theory is pure hokum. Any observer who believes in even a modicum 

of market efficiency should be able to see through the smoke” 

(Pickens, 1986, s. 76) 

Parcharidis och Varsakelis (2010) menar att det förs en debatt inom den finansiella litteraturen 

om ifall det råder en short-termistisk era inom finansmarknaden. Short-termism innebär när ett 

bolags intressenter, likt dess ägare och ledning, fokuserar på kortsiktig avkastning före bolagets 

långsiktiga avkastning trots att den långsiktiga avkastningen tillför högre värde på bolaget 

(Jackson och Petraki, 2011). Vid en sådan situation går det att förmoda att bolagets intressenter 

föredrar det alternativ som avkastar tidigast istället för det alternativ som har högst avkastning. 

Enligt Laverty (1996) kan short-termism hos ägare förklaras genom att bolagets ägare fokuserar 

på kvantitativa aspekter likt dagens utdelningar, istället för kvalitativa aspekter såsom processer 

eller långsiktigt värdeskapande. För kortsiktiga aktieägarna som präglas av short-termism blir 

således en hög utdelningskvot jämfört med bolagets resultat ett argument att investera kapital i 

bolaget, men blir samtidigt för långsiktiga aktieägare en balansgång mellan tidig avkastning 

och framtida avkastningsmöjligheter som möjliggörs genom långsiktigt värdeskapande (Porter, 

1992; Laverty, 1996; Lazonick och O’Sullivan, 2000; Lazonick, 2014). 

Porter (1992) menar att bolag ska agera för att säkerställa långsiktigt värdeökning. Denna 

långsiktiga värdeökning har dock blivit mindre prioriterad menar Lazonick och O’Sullivan 

(2000) som hävdar att bolag numera ser till dess kortsiktiga attraktionskraft hos ägarna, snarare 

än för att skapa långsiktig värdeökning. Att denna förändrade fokusering skett tolkas av 

Lazonick (2014) som att bolag gått från en “återinvesterings”-strategi till en “nedskalning och 
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utdelning”-strategi. I praktiken innebär det att bolag tidigare valde att återinvestera sin vinst i 

verksamheten, för att på så vis skapa en värdeökning genom tillväxt (Lazonick och O’Sullivan, 

1997; 2000). Numera fokuserar bolagen istället på att skapa värde för bolagets ägare genom att 

dela ut vinsten till sina ägare, eller upprätthålla en hög aktiekurs genom återköp av aktier 

(Lazonick, 2014; Cervenka, 2017a). Denna förändring skapar enligt Lazonick (2014) en 

förskjutning inom ekonomin från en fokusering på värdeskapande till en fokusering på 

värdeutvinnande som riskerar att dränera bolagets resurser. Sampson och Shi (2017) menar att 

ett bolags ägare har blivit mer kortsiktigt inriktade när det kommer till deras avkastningskrav, 

medan de inte finner stöd för att bolags ledning agerar mer kortsiktigt nu än tidigare. 

Kaplan (1984) menar att short-termism kan vara förödande för ett långsiktigt värdeskapande. 

Enligt Kaplan (1984) så tenderar bolag, där resultaten inte är så bra som förväntat, att minska 

på de kostnader som inte har en direkt relation till dagens resultat för att på så vis få den 

kortsiktiga avkastningen att bli högre. Detta får stöd av Laverty (1996) som menar att bolags 

ledning tenderar att undvika att ta nödvändiga strategiska beslut som har en negativ påverkan 

på bolagets kortsiktiga resultat. Vikten av en balans mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande poängteras av Marginson och McAuley (2007). Enligt Marginson och McAuley 

(2007) behöver bolag ha en viss form av short-termism för att vara lönsamma och framstå som 

attraktiva för ägare genom kortsiktiga vinster och utdelningar, samtidigt som bolagen även 

behöver agera för långsiktigt värdeskapande för att upprätthålla lönsamhet och konkurrenskraft 

i framtiden (Kaplan, 1984). Ett exempel som Marginson och McAuley (2007) lyfter fram när 

det kommer till en balans mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande är ett bolags 

utdelningsstrategi, där de menar att bolag kan dela ut en del av sin vinst till ägarna så länge det 

inte har en negativ påverkan på bolagets långsiktiga värdeskapande, och därmed även äventyrar 

framtida finansiella prestationer. Om bolaget inte finner denna balans, utan drivs med för hög 

short-termism, så riskerar det att urholka värdet av bolaget (Kaplan, 1984). Således går det att 

förmoda att det finns en negativ relation mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande 

samt mellan short-termism och långsiktiga finansiella prestationer. 

Att denna förändring i tidshorisont inom bolagsstyrning kunnat ske som Lazonick och 

O’Sullivan (2000), Lazonick (2014) samt Sampson och Shi (2017) diskuterar kan enligt Storm 

(2017) bero på en short-termism hos såväl enskilda bolag som i ekonomin i sin helhet. Lazonick 

och O’Sullivan (2000) menar på att bolag genom sin “nedskalning och utdelning”-strategi kan 

sänka sina organisatoriska kostnader och således möjliggöra högre kortsiktiga finansiella 
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prestationer. Att använda den strategin för att skapa värde för aktieägarna är enligt Ireland och 

Hitt (2005) ett tecken på short-termism då det inte skapar något värde för aktieägarna på längre 

sikt. Istället menar Lazonick och O’Sullivan (1997) att det är arbetskraft som driver tillväxt i 

linje med det neoklassiska perspektivet (Storm, 2017). Således bör bolag som har en fokusering 

på långsiktiga finansiella prestationer fokusera på långsiktigt värdeskapande (Flammer och 

Bansal, 2017) och ett bolag som använder sig av “nedskalning och utdelnings”-strategin med 

exempelvis minskning av arbetskraft visar därför att det drivs enligt short-termism. Samtidigt 

så är det inte givet vad som är orsak och verkan när det kommer till långsiktigt värdeskapande 

och långsiktiga finansiella prestationer menar Hackbarth, Rivera och Wong (2018). Enligt 

Hackbarth, Rivera och Wong (2018) så är det snarare bolag med höga finansiella prestationer, 

såväl kortsiktigt som långsiktigt, som kan investera i långsiktigt värdeskapande. Således finns 

en komplexitet mellan tidshorisonter, såväl mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande, som mellan kortsiktiga och långsiktiga finansiella prestationer. 

Cheng (2004) lyfter fram två anledningar till att ett bolag minskar sina investeringar i långsiktigt 

värdeskapande och således minskar ett bolags möjlighet till långsiktiga finansiella prestationer. 

Den första anledningen är att bolaget agerar med målsättning att höja aktiekursen på kort sikt, 

och därför vill sänka sina kostnader för att presentera ett bättre resultat (Stein, 1988; Porter, 

1992). Att bolag agerar på detta sätt i en svensk kontext kan förklaras av redovisningsregler 

från IFRS (2018) gällande immateriella tillgångar, där investeringar i FoU enbart ska tas upp 

som en tillgång om de troligen kommer generera intäkter i framtiden samt kan kvantifieras på 

ett trovärdigt sätt. Detta kan leda till att bolag inte prioriterar investeringar i långsiktigt 

värdeskapande, då det enbart påverkar bolagets kortsiktiga finansiella prestationer negativt 

kortsiktigt (Vishny och Schleifer, 1997; Lee och O’Neill, 2003). Den andra anledningen till att 

bolag minskar sina investeringar i långsiktigt värdeskapande är enligt Cheng (2004) att bolaget 

inte presterar likt förväntat, och därigenom inte har kapital nog att investera i långsiktigt 

värdeskapande. Att bolaget inte har tillräckligt med kapital till långsiktigt värdeskapande kan 

bero på att bolaget valt att prioritera utdelning till ägare före långsiktigt värdeskapande och 

således långsiktiga finansiella prestationer. Båda dessa alternativ är tecken på short-termism, 

och skapar en negativ påverkan på bolagets långsiktiga värdeskapande. 
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3.1.3.1 Hypoteser om värdeskapande 

Utifrån ett neoklassiskt perspektiv så skapas tillväxt genom ökad arbetskraft eller investeringar 

i långsiktigt värdeskapande (North, 1993; Ireland och Hitt, 2005; Storm, 2017). Detta 

poängteras även av Porter (1992), som menar att bolagets ledning har som främst uppgift att 

möjliggöra en långsiktig värdeökning för bolagets ägare i form av tillväxt i aktiekurs och 

bolagets vinst. Det finns en förväntad konflikt mellan den nuvarande vinsten för bolaget, och 

bolagets långsiktiga värdeskapande. Detta då bolagets kortsiktiga resultat kan öka genom att 

minska kostnader associerade med långsiktigt värdeskapande. Samtidigt menar Jonnergård, 

Svensson och Kärreman (1996) att det är investeringar i långsiktigt värdeskapande som driver 

på långsiktiga finansiella prestationer, och således är långsiktigt värdeskapande en förutsättning 

för bolagets tillväxt och konkurrenskraft på lång sikt. Denna konflikt mellan tidsperspektiven 

inom bolagsstyrning har enligt Lazonick och O’Sullivan (2000) gjort att bolag tenderar att 

fokusera mer på kortsiktiga finansiella prestationer, och att bolagsstyrning generellt sett präglas 

av short-termism.  

Det finns en förmodad relation mellan såväl short-termism och ett bolags långsiktiga 

värdeskapande, som mellan short-termism samt långsiktigt värdeskapande och ett bolags 

finansiella prestationer. Detta beror på att tidigare studier (Jonnergård, Svensson och Kärreman, 

1996; Lazonick och O’Sullivan, 2000; Lazonick, 2014) funnit att investeringar i långsiktigt i 

värdeskapande tenderar att minska till följd av short-termism. Lazonick och O’Sullivan (2000) 

menar på att det är fenomenet short-termism som har en negativ påverkan på en bolagsstyrning 

med fokusering på långsiktigt värdeskapande, vilket även är den riktning på relation som denna 

studie undersöker. Således är dessa två begrepp inom bolagsstyrning inte varandras motsatser 

inom samma fenomen, utan två olika fenomen inom bolagsstyrning. 

Den relation som förmodas finnas mellan short-termism samt långsiktigt värdeskapande och 

finansiella prestationer beror på att bolagets ägare tenderar att agera rationellt (Modigliani och 

Miller, 1958), och uppfattar avkastning på kort sikt som mer fördelaktigt från ett riskperspektiv 

jämfört med en större osäkerhet när det kommer till avkastning längre fram kopplat till 

långsiktigt värdeskapande. Samtidigt visar Latham och Barun (2010) samt O’Connor, Rafferty 

och Sheikh (2013) att långsiktigt värdeskapande har en positiv relation till finansiella 

prestationer på lång sikt, trots att det tenderar att sänka kortsiktiga finansiella prestationer. 

Därtill finner Hackbarth, Rivera och Wong (2018) att bolag som fokuserar på långsiktigt 
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värdeskapande även har en högre tillväxt, vilket gör att det även i denna studie förmodas finnas 

en relation mellan långsiktigt värdeskapande och finansiella prestationer. Således ses short-

termism som den påverkande faktorn när det kommer till såväl långsiktigt värdeskapande som 

finansiella prestationer, men även att långsiktigt värdeskapande påverkar ett bolags finansiella 

prestationer. 

Hypotes 1. Långsiktigt värdeskapande har en positiv relation till långsiktiga 

  finansiella prestationer. 

Hypotes 2. Short-termism har en negativ relation till långsiktiga finansiella 

  prestationer. 

Hypotes 3. Långsiktigt värdeskapande har en negativ relation till kortsiktiga 

  finansiella prestationer. 

Hypotes 4. Short-termism har en positiv relation till kortsiktiga finansiella 

prestationer. 

Hypotes 5. Short-termism har en negativ relation till långsiktigt 

värdeskapande. 

3.2 Studiens teoretiska modell 
Studiens teoretiska modell är utformad med stöd från agentteorin som diskuteras i direkt 

anslutning till denna modell. Den intressekonflikt som förmodas finnas rörande tidshorisont för 

finansiella prestationer mellan olika aktieägare påverkar hur bolagsstyrningen ser ut (van Ees, 

Gabrielsson och Huse, 2005). Av den anledningen är det av stor vikt enligt Ireland och Hitt 

(2005) att finna en förståelse för relationen mellan tidshorisonter i såväl finansiella prestationer 

som inom bolagsstyrningen, varpå en balans mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande är affärskritiskt (Schumpeter, 1944). Vidare menar Schumpeter (1944) att 

‘kreativ förstörelse’ leder till att bolag behöver vara anpassningsbara för såväl den kortsiktiga 

konkurrensen som den långsiktiga förändring som sker inom ekonomin och bolagsstyrning. 

Oavsett om bolag vill kunna behålla sin marknadsposition eller ha ytterligare tillväxt så behövs 

en balans mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande för att nå tillfredsställande 

finansiella prestationer (Ireland och Hitt, 2015; Sohoni, 2018) vilket ABB Sveriges 
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forskningsdirektör, Franz Schmaderer, bekräftar med orden “Vi kan inte sluta investera i 

forskning och utveckling om vi vill behålla vår position” (Alpman, 2011).  

Genom att inkludera informationsasymmetri bland kontrollmekanismer i den teoretiska 

modellen så möjliggör studien att undersöka hur dessa kan förklara variansen i short-termism. 

Därefter så förmodas det finnas en negativ relation mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande till följd av att bolag fokuserar på kortsiktiga finansiella prestationer och därför 

prioriterar bort långsiktiga investeringar då det sänker ett bolags resultat (Ireland och Hitt, 

2005). Det finns dessutom enligt den teoretiska modellen en relation mellan short-termism samt 

långsiktigt värdeskapande och finansiella prestationer. Då finansiella prestationer i modellen 

inkluderar såväl kortsiktiga som långsiktiga finansiella prestationer så visar den teoretiska 

modellen inte ifall relationen är positiv eller negativ. Däremot finns en förväntan om att short-

termism har en positiv relation med kortsiktiga finansiella prestationer, men en negativ med 

långsiktiga finansiella prestationer. På samma sätt förväntas långsiktigt värdeskapande vara 

gynnsamt för sin motsvarande tidshorisont i finansiella prestationer, varpå det finns en 

förväntad positiv relation mellan långsiktigt värdeskapande och långsiktiga finansiella 

prestationer, men en negativ relation till kortsiktiga finansiella prestationer. 

Modell 3.1 Teoretisk modell 
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3.3 Agentproblem och informationsasymmetri 
“At the meeting in February 2010, one shareholder asked Jobs; ‘what keeps you up at night?’. 

Jobs quickly responded; ’shareholder meetings’.” 

(Denning, 2011, s. 2) 

3.3.1 Bakgrund 

Enligt Berle och Means (1932) så består moderna bolag av två skilda delar, ägande och kontroll. 

Att ägande och kontroll är uppdelat menar bland annat Fama (1980) är bra, då en uppdelning 

av ägandet och kontroll kan leda till att bolag kan styras mer effektivt. En bidragande orsak till 

att bolag antas bli mer effektiva med denna uppdelning är förknippat med ägarens syn på 

bolagets verksamhet, där ägare tenderar att vara mer riskaverta och således inte villiga att ta 

samma risk som andra aktörer utan ekonomiskt beroende av bolagets resultat. De som 

kontrollerar bolaget, bolagets ledning, kan däremot agera mer riskvilligt då de inte har något 

direkt ekonomiskt intresse i bolaget och således vågar agera på de affärsmöjligheter som 

uppstår. 

Aglietta (2000) menar att bolag numera styrs med en fokusering på att skapa värde för dess 

ägare. Denna fokusering har enligt Lazonick och O’Sullivan (2000) sitt ursprung från 1970-

talet, som följd av vad som kallas för agentteorin. Enligt agentteorin finns det en intressekonflikt 

mellan bolagets ägare och dess ledning, där ledningens särintressen så som egen ersättning eller 

karriär har en negativ påverkan på bolagets finansiella prestationer (Fama, 1980; Aglietta, 

2000). Agentteorin har blivit en accepterad teori, som påverkar bolagsstyrningen i hela världen 

(Weinstein, 2012). Detta menar Filatotchev, Jackson och Nakajima (2012) beror på att 

agentteorin skapats utifrån en kontext där aktieägare sökt efter medel för att rättfärdiga sin 

kravställning mot bolagets ledning om att skapa aktieägarvärde. Genom att påvisa att det kan 

finnas en intressekonflikt mellan ägare och bolagets ledning, så är det en legitim anledning och 

en rationell reaktion från bolagets ägare att fokusera på sin egen avkastning (Weinstein, 2012; 

van der Zwan, 2014). Att fokusera på att skapa aktieägarvärde har enligt Lazonick och 

O’Sullivan (2000) även fått legitimitet från den utveckling i aktiekurs som många bolag haft, 

där det predikas att det inte finns något problem med en fokusering på aktieägarna i 

bolagsstyrningen. Enligt Friedman (1970) samt Lazonick och O’Sullivan (2000) så motiveras 
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även fokuseringen på aktieägarvärde av den filosofiska synen att bolag finns till för dess ägare. 

Om bolaget inte kan skapa den högsta möjliga avkastningen så bör således bolagets likviditet 

delas ut till dess ägare, för att möjliggöra för ägarna att investera dessa pengar där avkastningen 

är som högst. 

3.3.2 Informationsasymmetri 

“Number one rule of Wall Street. Nobody… and I don’t care if you’re Warren Buffet or if you’re 

Jimmy Buffett. Nobody knows if a stock is gonna go up, down, sideways or in fucking circles. 

Least of all, stockbrokers, right?” 

Mark Hanna, Wolf of Wall Street (IMDb, 2018) 

Fama och Jensen (1983) menar att en fokusering på aktieägarvärde är lösningen på den 

agentproblematik som kan uppstå vid separation av ägande och kontroll av ett bolag. Detta då 

det finns en informationsasymmetri mellan bolagets ägare och ledningen som har kontroll över 

bolaget. Informationsasymmetri innebär att bolagets ledning, men inte dess ägare, innehar 

information om bolagets möjligheter och hot i framtiden. Således finns det ett hinder mellan 

aktieägarna och bolagets ledning, då dessa olika aktörer inom bolagsstyrningen inte innehar 

samma information att grunda sina bedömningar och beslut på (Stein, 1988). 

Informationsasymmetri i kombination med en viss form av riskaversion kopplad till ägande kan 

vara grunden till short-termism (Stein, 1988). Detta då short-termism kan anses mindre riskfyllt 

jämfört med att lita på att bolaget gör strategiska beslut som skapar en högre avkastning i 

framtiden. Av den anledningen menar Fama och Jensen (1983) att det är bra med separation av 

ägande och kontroll, då det bland annat minskar risken för short-termism inom ett bolag. 

Informationsasymmetri har funnits sedan det skedde en separation mellan ägande och kontroll 

(Fama och Jensen, 1983). Således är det inte så att problematiken med short-termism 

uppkommit under 1970-talet i samband med att short-termism börjat debatteras (Lazonick och 

O’Sullivan, 2000). Det finns en komplex problematik, där en tydlig separation mellan ägande 

och kontroll kan minska short-termism, men samtidigt är denna separation grunden till 

informationsasymmetri som ses som en påverkande till short-termism (Stein, 1988). 

Likt Bluedorn och Denhardt (1988), Laverty (1996) och Aghion, Van Reenen och Zingales 

(2013) diskuterar så är det ägarnas tidshorisont och avkastningskrav som påverkar ifall ägarna 

förespråkar short-termism inom bolagsstyrningen. I en perfekt finansmarknad utan 
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informationsasymmetri skulle inte aktieägarnas tidshorisont i deras investeringar spela någon 

roll. Detta då alla på finansmarknaden skulle ha samma möjligheter att bedöma ifall 

bolagsstyrningen kan skapa önskad avkastning givet en viss tidshorisont. Om det fanns en 

perfekt finansmarknad så skulle det inte finnas någon anledning för kortsiktiga ägare att föredra 

short-termism framför investeringar som kan öka de finansiella prestationerna på lång sikt 

(Froot, Perold och Stein, 1991). Det finns dock ingen perfekt finansmarknad, och således 

existerar informationsasymmetri (Stein, 1988; Laverty, 1996; O’Connor, Rafferty och Sheikh, 

2013). 

Enligt Markowitz (1952) är ägare rationella, vilket leder till att ägare eftersöker den högsta 

möjliga avkastningen givet en viss risknivå, alternativt högsta möjliga avkastning sett till 

minimal risk. Genom detta antagande går det att förklara varför aktieägare vill maximera sin 

avkastning givet en viss tidsperiod, där en längre tidsperiod kräver en högre avkastning då 

avkastningen anses vara mer osäker. Som följd av att aktieägare är rationella (Markowitz, 1952) 

så är det av stor vikt att bolagets ägare förstår relationen mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande, för att genom detta förstå bolagsstyrningen. En del av bolagsstyrningen är 

investeringar i det som kan skapa långsiktig värdeökning. Således blir det viktigt att bolagets 

ägare får ta del av information om långsiktigt värdeskapande, för att minska 

informationsasymmetrin och således öka ägarnas förståelse för investeringsbeslut (Stein, 1988; 

Samuel, 2000; Marginson och McAuley, 2007). Detta är dock till viss del förhindrat av de 

redovisningsregler som finns från IFRS (2018) där immateriella investeringar såsom i FoU 

enbart ska ses som en tillgång om de kan antas generera intäkter i framtiden och kan kvantifieras 

med säkerhet. Enligt Mohd (2005) leder regler likt från IFRS (2018) till en ökad 

informationsasymmetri. Mohd (2005) har funnit att bolag som tar upp sina aktiverade kostnader 

kopplade till FoU i balansrapporten har signifikant lägre nivå av informationsasymmetri. 

Samtidigt visar Habib och Ljungqvist (2005) att bolag som lider av informationsasymmetri har 

lägre finansiella prestationer, då dessa bolag värderas 16 procent lägre än den grupp av bolag 

som inte lider av informationsasymmetri. Således borde informationsasymmetri vara en viktig 

faktor för såväl ägare med kortsiktig som långsiktig tidshorisont. 

Idag har finansanalytiker en viktig roll för att bevaka och rapportera om hur bolags finansiella 

prestationer är, men även hur bolagsstyrningen möjliggör för långsiktigt värdeskapande. Därför 

ses finansanalytikers rapportering som en bidragande faktor som är tilltänkt att minska den 

förmodade informationsasymmetrin. Det finns dock en problematik med att finansanalytiker 
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har en central roll som bevakare av bolag då dess främsta medel för att tillgodose sig 

information kommer från bolagets kvartalsrapporter. Detta kan ligga till grund för vad som 

kallas för kvartalskapitalism, vilket innebär en för stor fokusering på att bolag ska ha höga 

finansiella prestationer kortsiktigt och ses därför som en bidragande faktor till att short-termism 

hos ägare och andra intressenter skapas (Laverty, 1996; Liljeblom och Vaihekoski, 2007; 

Summers, 2015; McCann, 2017). Kopplingen mellan finansanalytikers rapportering, 

kvartalskapitalism och short-termism är dock inte vetenskapligt accepterad (Jackson och 

Petraki, 2011), men är däremot diskuterad av bland annat Summers (2015) och McCann (2017). 

Bednar (2012) menar dock på att finansanalytiker minskar den förmodade 

informationsasymmetrin som finns, varpå dess roll som bevakare kan anses viktig. 

3.3.2.1 Hypotes om informationsasymmetri 

Ur agentteorin framkommer en förmodad problematik med att olika intressenter till bolag 

besitter olika grad av information kring bolaget och dess bolagsstyrning. Detta kallas för 

informationsasymmetri och förmodas ha funnits sedan bolag separerade ägarna från kontrollen 

över bolaget (Fama och Jensen, 1983). Att denna separation mellan ägande och kontroll 

genomfördes motiverades med att bolaget skulle bli effektivare och således kunna skapa än mer 

värde genom att bolagets ledning förmodas vara mer riskbenägna än bolagets ägare, vilket 

förklaras av att bolagets ledning inte innehar aktier i bolaget och därför inte är ekonomiskt 

beroende av bolagets prestationer. Stein (1988) har funnit att separationen av ägande och 

kontroll kan leda till en lägre grad av effektivitet i bolagsstyrningen, vilket beror på den 

informationsasymmetri som förväntas uppstå i samband med separationen. Detta då 

informationsasymmetrin skapar osäkerhet för bolagets ägare, vilket leder till att bolagets ägare 

ökar pressen på bolagets ledning att kunna uppvisa tillfredsställande avkastning. Då bolags 

ägare är rationella enligt Markowitz (1952) så förväntas lägre avkastning än bolagets ägare 

förväntar sig leda till att ägarna blir än mer oroliga, vilket drivs av informationsasymmetri. Att 

denna koppling finns beror på att informationsasymmetri minskar ägarnas möjligheter att själva 

bedöma bolagets förmåga att skapa avkastning i framtiden. Till följd av detta så kan short-

termism uppstå, då bolagets ägare föredrar en snabbare avkastning till följd av minskad förmåga 

att själva skapa en uppfattning om bolagets välstånd och möjligheter. Short-termism kan även 

drivas av informationsasymmetri då kortsiktiga ägare av bolaget inte känner till de långsiktiga 

möjligheterna som bolag har genom att investera i långsiktigt värdeskapande, och således 

föredrar en snabb avkastning istället för en bolagsstyrning som kan minska bolagets vinst på 
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kort sikt till förmån för högre långsiktig avkastning (Laverty, 1996; Graham, Harvey och 

Rajpogal, 2005; Parcharidis och Varsakelis, 2010). Av den anledningen så förväntas 

informationsasymmetri vara en påverkande faktor till short-termism. 

Hypotes 6. Informationsasymmetri har en positiv relation till short-termism. 

3.4 Kontrollmekanismer 

Fama och Jensen (1983) diskuterar med grund från agentteorin hur en separation av ägande och 

kontroll av bolaget skapar utrymme för olika faktorer som påverkar bolagsstyrningen. Dessa 

faktorer kallas för kontrollmekanismer. Kontrollmekanismer diskuteras inom ramen för 

agentteorin som både det som kan vara grunden till, men även lösningen på agentproblem. 

Enligt tidigare studier såsom Rediker och Seth (1995) så lyfts informationsasymmetri fram som 

grunden för att kontrollmekanismer finns, och lyfter där fram att det går att minska 

informationsasymmetrins negativa påverkan på bolagsstyrning genom att öka bolagets lednings 

incitament att agera för långsiktigt värdeskapande och ökade finansiella prestationer. En sådan 

variant är att knyta ersättningen till bolagets ledning till faktorer som påverkar ägarnas 

avkastning, exempelvis optionsprogram (Brickley och James, 1987; Lewellen, Loderer och 

Martin, 1987). Detta för att ledningen ska få samma intresse som ägarna när det kommer till 

bolagsstyrningen. Andra faktorer som lyfts fram är ägarstrukturen (Glassman och Rhoades, 

1980; Demsetz och Lehn, 1985; Fama, 1980; Hill och Snell, 1989; Aguilera et al., 2015), 

styrelsen i bolaget (Morck, Shleifer och Vishny, 1988; Aguilera et al., 2015), bolagets 

kapitalstruktur (Myers, 1984; Myers och Majluf; 1984) och mediaövervakning i olika former 

(Bednar, 2012; Jansson, 2013; Von Koch, Nilsson och Eriksson, 2014; Aguilera et al., 2015). 

North (1993) och Aguilera et al., (2015) menar att bolag även påverkas av den kontext där 

bolagets är verksamt, och således kan även institutionella förutsättningar ses som en faktor som 

påverkar bolagsstyrningen. 

En vanligt förekommande kontrollmekanism som lyfts fram är ett bolags 

marknadskoncentration, vilket innebär hur stor konkurrens som råder inom branschen och hur 

stor andel av marknaden som kan tillskrivas olika bolag. Denna kontrollmekanism diskuteras 

inte djupgående i studien på grund av den avsaknad av stora och dominanta IT-bolag i Sverige, 

i jämförelse med den amerikanska ekonomin där bolag såsom Apple och Google påverkar den 
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amerikanska ekonomin i betydligt högre utsträckning (Cervenka, 2017a; Mitelman, 2017; 

Nasdaq, 2017; Slickcharts, 2017; Cervenka, 2018). 

3.4.1 Ägarstruktur 

Koncentrationen av ägandet är något som visat sig betydelsefullt för bolag i flera studier 

(Francis och Smith, 1995; Collin et al., 2014; Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski, 2015). I 

USA råder övertygelsen att stora bolag drivs effektivt med spritt ägande, förutsatt rätt 

incitament till VD (Fama, 1980). Detta är något som Collin et al., (2014) finner skiljer sig mot 

den svenska marknadens ägarstrukturer. Även Thomsen och Pedersen (2000) har kartlagt 

effekten av ägarkoncentration på bolag, men då fokuserat på stora europeiska bolag. Studien 

fann ett positivt kurvlinjärt samband mellan ägarkoncentration mot finansiella prestationer som 

indikerar att en högre koncentration, även över 50 procent, är något positivt för bolag. 

Ägarkoncentration visade däremot ingen effekt på försäljningstillväxt. 

Vikten av ägarstrukturen för bolags investeringar i långsiktigt värdeskapande betonas av 

Francis och Smith (1995), som menar att bolag med kontrollägare eller med en ledning som har 

betydande andel aktier i bolaget tenderar att ta fram fler innovationer internt. Med kontrollägare 

menas ett bolags ägare som kontrollerar mer än tio procent av bolaget i enlighet med det som 

av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2018, s. 8) kallas för större aktieägare. Bolag med 

kontrollägare tenderar även enligt Francis och Smith (1995) att förändra sin bolagsstyrning 

mindre till följd av lågkonjunktur eller sämre resultat än väntat. På så vis tycks det finnas en 

negativ relation mellan ägarkoncentration och hur känsligt ett bolag är för att präglas av short-

termism. Att bolag med mer koncentrerat ägande tenderar att präglas mindre av short-termism 

menar Liljeblom och Vaihekoski (2008) beror på att ett bolags ledning känner minskad press 

från bolagets ägare när dessa äger en betydande del av bolaget och ser sin investering som 

långsiktigt. I en svensk kontext kan denna relation även stödjas, där Jansson (2013) menar på 

att vem ägaren är spelar roll för bolagsstyrningen och hur bolaget bedöms. 

Likt Jansson (2013) menar Canella, Jones och Withers (2014) att ägartyp påverkar 

bolagsstyrningen, då olika ägartyper tenderar att ha olika syn på bolagets syfte. Detta får stöd 

från Pålsson (2001) som menar att olika typer av ägare, såsom institutionella ägare kontra 

familjer eller grundare, har olika avkastningskrav. Att olika ägartyper kan ha olika syn på 

avkastning och bolagsstyrning möjliggör en konflikt som påverkar ett bolag negativt. Istället 

för den agentproblematik som kan finnas mellan ägare och bolagets ledning, så menar Young 
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et al., (2008) på att det även kan finnas en konflikt mellan olika ägare. Detta kan bero på bland 

annat ägarnas tidshorisont, dess emotionella koppling till bolaget och dess innehav av bolagets 

aktier. Just en konflikt mellan kontrollägare blir problematisk då det kan leda till splittringar 

inom bolaget, som i sin tur gör såväl bolagsstyrningen som bolagets verksamhet ineffektiv. 

Enligt Madhani (2016) så är konflikten mellan olika kontrollägare inte undersökt lika väl som 

den förmodade konflikt som finns mellan ägare och ledning i ett bolag, då det i de anglo-

amerikanska ekonomierna är ovanligt med en hög ägarkoncentration och således inget aktuellt 

fenomen med flertalet kontrollägare. Ur en svensk kontext är detta dock ett fenomen som kan 

förväntas råda, då Jansson (2013) finner att merparten av de svenska bolagen har kontrollägare 

samtidigt som Stafsudd (2009) menar att det finns nära kopplingar mellan bolag i form av 

ägande och kontroll. Detta öppnar för att det kan finnas flera olika ägare som kan inkluderas i 

Kollegiet för svensk bolagsstyrnings (2018, s. 8) definition av större aktieägare, vilket tolkas 

som kontrollägare i denna studie. 

Skillnader mellan ägare visar sig även i ägarnas agerande enligt Hedlund et al., (1985). Ett 

exempel som lyfts är hur småägare, exempelvis vanliga privatpersoner, och institutionella 

ägare, likt försäkringsbolag, tenderar att inte engagera sig direkt i hur bolagsstyrningen ser ut i 

bolagen de äger. Istället menar Hedlund et al., (1985) att ägarna visar sin inställning till bolaget 

genom att köpa eller sälja aktier, vilket kallas exit-beteende. Ett sådant agerande menar Hedlund 

et al., (1985) kan vara drivet av ett kortsiktigt ägande, och således en förmodad short-termism 

från ägarna. Därmed är tidshorisonten för ägandet av stor vikt för vilken typ av bolagsstyrning 

en ägare föredrar, men även för hur ägaren själv engagerar sig i bolaget. Generellt sett innebär 

det en positiv relation mellan aktieinnehavet i bolaget och ägarens engagemang och 

tidshorisont. Om en ägare har ett stort innehav så är det mer troligt att ägaren kommer försöka 

påverka bolagsstyrningen och stanna kvar som ägare under en längre period. Detta får stöd av 

Mavruk och Carlsson (2015) som menar att ett koncentrerat ägande tenderar att leda till mindre 

short-termism inom bolag. 

Enligt Pålsson (2001), och Jackson och Petraki (2011) så beror short-termism till viss del på 

dess ägare, där framförallt institutionella ägare pekas ut. Jackson och Petraki (2011) menar att 

det samspelet mellan institutionella ägare och bolagets ledning leder till short-termism på grund 

av agentproblem. Detta motsägs dock av Bushee (1998), och Brunzell, Liljeblom och 

Vaihekoski (2015) som menar att långsiktiga ägare, främst institutionella ägare i deras studie, 

kan bidra till en bolagsstyrning som till låg grad präglas av short-termism. Detta då 
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institutionella ägare ofta har ett betydande innehav i bolag, och således blir en av de större 

ägarna av bolaget. Genom sitt inflytande kan de institutionella ägarna minska pressen på 

bolagets ledning att leverera kortsiktigt tillfredsställande resultat om det är till nytta för bolagets 

långsiktiga värdeskapande (Charfeddine och Elmarzougui, 2010). Detta stödjer även Aghion, 

van Reenen och Zingales (2013) som menar att institutionella ägare ofta har en lång 

tidshorisont, och prioriterar investeringar i långsiktigt värdeskapande. Enligt Samuel (2000) så 

spelar ägarstrukturen roll för ett bolags investeringsbeslut. Samuel (2000) finner att det finns 

en positiv relation mellan institutionellt ägande och investeringar i anläggningstillgångar, 

medan det finns en negativ relation mellan institutionellt ägande och investeringar i 

immateriella tillgångar. Detta kan uttolkas som om institutionella ägare vill investera i 

tillgångar som syns i bolagets balansräkning, till skillnad från investeringar i FoU som enligt 

IFRS (2018) generellt sett inte skall bokföras i balansräkningen för svenska bolag. Detta är 

däremot något som motbevisas i en annan kontext av Wahal och McConnell (2000) som i en 

studie av 2500 amerikanska bolag finner ett institutionellt ägande har en negativ relation till 

short-termism. 

Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski (2015) betonar att tidigare studier fått mixade resultat när 

det kommer till hur ägarstrukturens påverkar bolagsstyrningen, vilket delvis beror på att det kan 

finnas både kortsiktiga institutionella ägare såsom aktiefonder och pensionsbolag, och mer 

långsiktiga institutionella ägare likt investmentbolag och stiftelser (Bushee ,1998 ; Persson och 

Kuljanac, 2017). Att dra generella slutsatser om institutionellt ägande kan därför vara 

problematiskt då det finns flera olika typer, vilka i sin tur är förenade med olika förutsättningar 

och investeringshorisont (Hedlund et al., 1985; Wahall och McConnel, 2000; Chen, Harford 

och Li, 2007). I en studie av svenska bolag visar Persson och Kuljanac (2017) att tidshorisonten 

i investeringar från institutionella ägare har påverkan på hur bolagen sedan väljer att investera. 

Ifall de institutionella ägarna har en långsiktig investeringshorisont så tenderar det att ha en 

negativ relation till short-termism, medan kortsiktiga investerare inte visade någon signifikant 

relation alls. Genom att Persson och Kuljanac (2017) gör skillnad på olika typer av 

institutionella ägare så kan även skiftade resultat i tidigare studier förklaras, då dessa ofta inte 

separerat på kortsiktiga och långsiktiga institutionella ägare. För sammanställning av förväntad 

tidshorisont hos olika ägare, se bilaga 3. 
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3.4.1.1 Hypoteser om ägarstruktur 

Från agentteorin går det att tyda att en hög ägarkoncentration skapar mer inflytelserika ägare 

med en längre tidshorisont i sitt ägande (Fama och Jensen, 1983). Detta får även stöd från 

tidigare studier (Thomsen och Pedersen, 2000; Collin et al., 2014; Brunzell, Liljeblom och 

Vaihekoski, 2015). Hög ägarkoncentration är generellt sett även kopplat till mer aktiva ägare 

inom bolagsstyrningen (Hedlund et al., 1985; Mavruk och Carlsson, 2015). En hög 

ägarkoncentration förväntas således öka incitament hos större ägare (IFRS, 2018) för en 

bolagsstyrning som inte präglas av short-termism, varpå ägarkoncentration förväntas vara den 

påverkande faktorn till short-termism. 

Hypotes 7. Ägarkoncentration har en negativ relation till short-termism. 

Agentteorin förespråkar en separation av ägande och kontroll (Berle och Means, 1932; Fama 

och Jensen, 1983). Trots detta så har bolags grundare ofta en central roll som både ägare och 

närvaro i styrelsen (Deb och Wiklund, 2017). Detta förmodas ha en påverkan på 

bolagsstyrningen, då bolags grundare ofta har en roll som galjonsfigur inom bolaget och ses 

som en ledstjärna att försöka härma för resterande del av bolaget (Cervenka, 2017a; 2017b). 

Detta får stöd från den institutionella teorin som diskuterar att grundarens närvaro kan ha en 

positiv relation till ursprungliga värderingar och normer, och således minska påverkan av 

exempelvis anglo-amerikanska normer som präglas av short-termism (Hambrick och Mason, 

1984; North, 1993; Lazonick och O’Sullivan, 2000; Henrekson och Jakobsson, 2003). Av den 

anledningen förmodas en negativ relation mellan grundarens närvaro och short-termism. 

Hypotes 8. Grundarens närvaro har en negativ relation till short-termism. 

Vilken typ av ägare som finns inom ett bolag har enligt Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski 

(2015) en central påverkan på hur bolagsstyrningen ser ut. I tidigare studier har institutionellt 

ägande kunnat bevisas ha en påverkan ifall bolagsstyrningen präglas av short-termism (Samuel, 

2000; Thomsen och Pedersen, 2000; Wahal och McConnell, 2000; Collin et al., 2014; Brunzell, 

Liljeblom och Vaihekoski, 2015). Det finns dock en problematik med att se alla institutionella 

ägare som antingen långsiktiga eller kortsiktiga i sin investeringshorisont (Bushee, 1998; 

Söderlindh och Holgersson, 2013; Persson och Kuljanac, 2017). Det beror på att olika 

institutionella ägare har olika syften med sina placering, likt fondbolag söker mer kortsiktig 

avkastning jämfört med investmentbolag vars verksamhet kretsar kring att skapa ett större 
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bolagsvärde genom sitt engagemang och således generera avkastning (Persson och Kuljanac, 

2017). Detta för med sig ett behov av att dela upp ägartypen institutionella ägare i två delar, 

dels de kortsiktiga institutionella ägarna och dels de långsiktiga institutionella ägarna. Att göra 

den uppdelning ökar förklaringsgraden, och förväntas även påvisa olika riktning på relationen 

till short-termism. Kortsiktigt institutionellt ägande förväntas öka short-termism, medan 

långsiktigt institutionellt ägande förväntas minska short-termism inom bolagsstyrningen. 

Extra hypotes 1.    Kortsiktigt institutionellt ägande har en positiv relation till 

           short-termism 

Extra hypotes 2.  Långsiktigt institutionellt ägande har en negativ relation till  

                                                    short-termism. 

3.4.2 Optionsprogram 

Carmel (2008) menar att agentproblematiken kan vara grunden för short-termism, där bolagets 

ledning driver bolaget utifrån vad som gynnar bolaget på kort sikt för att uppskattas av bolagets 

ägare. Trots att Fama och Jensen (1983) förespråkar att ett bolags ledning inte ska ha någon 

ekonomisk anknytning till bolaget de jobbar för, så är det just ett ägande av bolaget från 

ledningens sida som anses vara en lösning på agentproblemet. För att minska 

agentproblematiken mellan aktieägare och bolagets ledning så kan bolag använda sig av 

optionsprogram. Det innebär att bolagets ledning, främst dess VD, som en del av sin ersättning 

får optioner med möjlighet att omvandla till aktier i bolaget. Detta förväntas leda till att 

aktieägarna och bolagets ledning får liknande incitament, likt en balans i kort- och långsiktighet 

samt tillfredsställande avkastning (Wowak, Mannor och Wowak, 2014). 

Enligt O’Sullivan (2000) så är det av stor vikt att bolagets ledning har incitament att agera 

långsiktigt och optionsprogram skulle kunna skapa dessa incitament. Detta beror på att 

optionsprogram gör bolagets ledning till aktieägare, och således skapar incitament för dessa att 

skapa aktieägarvärde (O’Connor, Rafferty och Sheikh, 2013). Denna relation mellan fokusering 

på aktieägarvärde och optionsprogram stödjer tidigare studier likt Agrawal och Mandelker 

(1987). Boyer (2005) menar dock på att det inte finns tillräckligt med empiriskt bevis för att 

fastslå en positiv relation mellan optionsprogram till bolags ledning och ett bolagets finansiella 

prestationer. Således skulle det kunna förmodas att optionsprogram till ledningen inte skapar 

ett ökat aktieägarvärde för befintliga ägare. Detta kan stödjas av Wowak, Mannor och Wowak 
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(2014) som menar att optionsprogram till ledningen, främst VD, kan ge en positiv effekt men 

att det främst beror på andra faktorer likt tidigare aktieinnehav och status inom bolaget. Carmel 

(2008) motsäger dock relationen mellan optionsprogram och hur ett bolag styrs. Istället menar 

Carmel (2008) att det är själva konflikten associerad till agentteorin som driver short-termism, 

inte att det är genom aktiva beslut från ledningen när det kommer till egenintressen. Även Collin 

et al., (2014) presenterar en liknande teori, där framgång eller undergång inte beror på 

optionsprogrammet. Istället menar Collin et al., (2014) att förekomsten eller avsaknaden av 

andra styrningsfaktorer att komplettera optionsprogram med både kan vara lösningen eller 

orsaken till agentproblem. Denning (2011) pekar på att optionsprogram i kombination med 

short-termism inte enbart är skadligt för enskilda bolag utan även för hela ekonomin. Tidigare 

studier har således visat både på en positiv och negativ relation mellan short-termism och 

optionsprogram, men även på att det inte finns någon relation alls. 

Vid en lägre ägarkoncentration tycks optionsprogram för bolagets ledning spela större roll, 

vilket visar sig i Collin et al., (2014) där det finns en negativ relation mellan optioner till 

ledningen och ägarkoncentration. Detta kan bero på att det saknas någon tydlig kontrollägare 

som kan skydda bolagets ledning från press om short-termism, och således används 

optionsprogram för att stärka ledningens egna incitament att motverka short-termism. Coles, 

Daniel och Naveen (2006) samt Flammer och Bansal (2017) menar att optionsprogram till 

bolagets ledning kan minska ledningens short-termism, vilket i sin tur kan leda till att 

bolagsstyrningen inriktas mot långsiktig tillväxt. Detta kan delvis få stöd från Titman och 

Wessels (1988) som menar att agentproblem ökar prägeln av short-termism inom 

bolagsstyrningen, och således skulle optionsprogram kunna minska agentproblem som i sin tur 

minskar short-termism. O’Connor, Rafferty och Sheikh (2013) motsäger dock denna relation 

då de menar att det snarare finns en positiv relation mellan short-termism och ifall bolaget 

tillämpar optionsprogram. 

I en svensk kontext debatteras optionsprograms vara eller icke-vara, samt hur dessa ska 

beskattas för att möjliggöra tillväxt. Ström (2016) menar att flera av de största profilerna inom 

den svenska IT-branschen välkomnar optionsprogram och vill att dessa ska bli mer fördelaktigt 

beskattade då det möjliggör långsiktighet hos bolagens anställda samt fungerar som ersättning 

när bolagen inte har likvida medel att betala ut i lön. Det hade även varit möjligt att undersöka 

andra former av ersättning till bolagets ledning såsom bonusprogram vid måluppfyllnad 

kopplad till bolagets resultat eller andra prestationer såsom nöjda kunder, men det blir då 
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problematiskt att insamla data som visar på vilken bonusersättning som är kopplad till vilka 

måluppfyllelser. Av den anledningen diskuteras eller undersöks inte andra ersättningsformer än 

optionsprograms förekomst i denna studie. 

3.4.2.1 Hypotes om optionsprogram 

Enligt agentteorin så uppstår särintressen hos bolagets ledning till följd av att de har incitament 

att agera på ett sätt som inte gynnar bolaget och dess ägare. Detta går enligt tidigare studier att 

motverka genom kontrollmekanismen optionsprogram som skapar gemensamma incitament för 

bolagets ägare och dess ledning (McConnell och Servaes, 1990; Mehran, 1995; Flammer och 

Bansal, 2017). Av den anledningen förväntas optionsprogram minska agentproblem inom 

bolaget, vilket leder till att bolagsstyrningen präglas av samma fokusering från såväl bolagets 

ägare som ledning. Det finns även en förväntan om att optionsprogram ska leda till minskad 

short-termism hos bolagets ledning till följd av att ledningen blir ägare av bolaget och därför 

väntas bli mer långsiktigt fokuserade (Flammer och Bansal, 2017). Således förväntas 

optionsprogram vara en påverkande faktor som motverkar short-termism. 

Hypotes 9. Optionsprogram har en negativ relation till short-termism. 

3.4.3 VD och styrelse 

Ett bolags ledning har en viktig roll inom bolagsstyrning (Flammer och Bansal, 2017) och är 

enligt agentteorin den grupp av intressenter som kontrollerar ett bolag (Fama 1980; Fama och 

Jensen, 1983). Hambrick och Mason (1984) menar att ett bolags ledning påverkar hela bolaget, 

både när det kommer till hur bolaget presterar men även de normer som skapas. Av den 

anledningen är det viktigt för bolagets ägare att ledningen består av rätt kompetens samt att 

ledningen har rätt incitament beroende på ägarnas preferenser. Enligt agentteorin är styrelsens 

roll att för ägarnas vägnar övervaka bolaget och försäkra att det styrs i enlighet med ägarnas 

intressen (Fama och Jensen, 1983). Hillman och Dalziel (2003) menar istället att styrelsearbetet 

består av att även tillgodose bolaget med de resurser som behövs, likt humankapital, och att det 

finns flera faktorer som påverkar hur väl styrelsen genomför sina uppgifter. Bland dessa 

faktorer finns hur väl styrelsen lyckas etablera och underhålla goda relationer med resterande 

ledning i bolaget (Castro et al., 2009). Samtidigt som styrelsen som helhet är viktig, så är även 

varje styrelseledamots kompetens och värderingar av relevans för bolagsstyrningen (Hambrick 

och Mason, 1984; Hillman och Dalziel, 2003). Utöver detta påverkar även styrelsens struktur 
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hur effektiv styrelsen är, vilket inkluderar faktorer såsom andel styrelseledamöter som är 

oberoende från bolagets operativa verksamhet och dess ägare, samt åldersfördelningen inom 

styrelsen (Webb, 2004). 

Styrelsens oberoende och ålder har testats i tidigare studier. Baysinger, Kosnik och Turk (1991) 

fann att oberoende styrelseledamöter har en positiv relation till short-termism, medan Lu och 

Wang (2018) kunde finna bevis för att oberoende styrelseledamöter tenderar att öka ett bolags 

innovationskraft.  Castro et al., (2009) finner delvis bevis för ett positivt kurvlinjärt förhållande 

mellan andelen styrelseledamöter som är oberoende från bolagets verksamhet och 

benägenheten hos styrelsen att fatta beslut präglade av short-termism. Det kan relateras till 

Lavertys (1996) resonemang om att bolags ledning tenderar att undvika beslut som kan leda till 

en negativ påverkan på bolagets kortsiktiga resultat. En studie av Haart och Mellons (1970) 

fann tendenser till att bolag med en yngre ledning har högre tillväxt än genomsnittet. Detta kan 

härledas till Carlsson och Karlssons (1970) tankar om att äldre personer istället värdesätter 

stabilitet, både inkomstmässigt och karriärmässigt, vilket visar sig i att styrelsen präglas av 

short-termism och undviker att riskera sitt anseende eller bolagets kortsiktiga resultat. Cheng 

(2004) menar att ålder på VD även är relevant då en hög ålder tenderar att öka short-termism, 

till följd av mer kortsiktig horisont hos bolagets VD. 

3.4.3.1 Hypotes om VD och styrelse 

Agentteorin menar att ett bolags ledning kan agera utifrån kortsiktiga särintressen istället för att 

tillgodose de långsiktiga behov som ett bolag har. Detta får stöd från tidigare studier som visar 

på att åldern på bolagets VD och styrelse är av betydelse för hur bolagsstyrningen ser ut 

(Carlsson och Karlsson, 1970; Hart och Mellons, 1970; Cheng, 2004). Åldern blir relevant till 

följd av vilken tidshorisont som bolagets VD och styrelse har och som formar eventuella 

särintressen. Att det kan finnas särintressen kopplade till ålder beror på att bolagets VD och 

styrelse kan ha en del av sin ersättning kopplad till bolagets prestationer, varpå en kort 

tidshorisont på grund av exempelvis pension kan leda till att bolagsstyrningen präglas av short-

termism för att maximera ersättningen innan pensionsålder. Således förmodas åldern hos 

bolagets VD vara påverkande faktorer för short-termism. 

Hypotes 10. VD’s ålder har en positiv relation till short-termism. 
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Enligt agentteorin så bör ägandet vara separerat från kontrollen av bolaget, vilket förväntas öka 

ett bolags effektivitet genom den riskbenägenhet som en ledning utan ekonomiskt intresse kan 

ha (Fama och Jensen, 1983). Detta resonemang från agentteorin angående hur separation av 

ägande och kontroll kan öka ett bolagets effektivitet får både stöd och motsägs i tidigare studier 

(Baysinger, Kosnik och Turk, 1991; Castro et al., 2009; Lu och Wang, 2018). Det är främst i 

senare studier, likt Castro et al., (2009) samt Lu och Wang (2018) som agentteorin finner stöd 

från empiriska bevis. Det som gör relationen mellan oberoende styrelse och short-termism 

komplex är att det finns tidigare studier (Graham, Harvey och Rajgopal, 2005; Brunzell, 

Liljeblom och Vaihekoski, 2015) som funnit att ägarkoncentration har en negativ relation till 

short-termism. Detta kopplas i Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski (2015) till att styrelsen har 

en tydligare koppling till bolagets ägare, och således ökar förståelsen mellan dessa intressenter 

inom bolagsstyrning. Det leder i sin tur till att pressen minskar från bolagets ägare, och 

bolagsstyrningen präglas mindre av short-termism. Med en hög ägarkoncentration så kan även 

de större ägarna tillsätta via bolagsstämman fler styrelseledamöter som de tycker är lämpliga, 

vilket kan vara personer som inte agerar oberoende från bolagets ägare (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2018). Till följd av de agentproblem som kan uppstå till följd av minskad 

förståelse från ägarnas sida för de oberoende styrelseledamöterna (Graham, Harvey och 

Rajgopal, 2005; Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski, 2015), så förväntas en oberoende styrelse 

påverka hur bolagsstyrningen präglas av short-termism. 

Extra hypotes 3.     Styrelsens oberoende har en positiv relation till short-termism. 

3.4.4 Kapitalstruktur 

“Den som är satt i skuld är icke fri” 

Ernst Wigforss (DN, 2015) 

Enligt Myers (1984) samt Myers och Majluf (1984) finns det en rangordning hos bolag när det 

kommer till varifrån bolaget anskaffar sitt kapital. Denna rangordning diskuteras i the pecking 

order theory. Det finns två sorters källor till kapital, externt och internt. Med externt menas 

källor likt banklån eller kortsiktiga kreditgivare, medan internt syftar till bolagets balanserade 

vinstmedel eller genom att befintliga ägare tillför mer kapital. Froot, Perold och Stein (1991) 

menar att dessa källor till finansiering skiljer sig åt, där externt kapital har som fördel att det är 

mer eller mindre oändligt då det nästan alltid finns kapital att låna. Nackdelen med externt 
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kapital är den kostnad som uppstår för att stå i skuld till någon i form av ränta. Internt kapital 

är i motsats till externt kapital “gratis” då ingen ny direkt kostnad uppstår i form av ränta. Det 

som kan anses vara negativt med internt kapital är ifall bolaget använder sitt interna kapital till 

någonting som inte genererar maximal avkastning. Differensen mellan maximal möjlig 

avkastning och den reala avkastningen kallas för alternativkostnad (Froot, Perold och Stein, 

1991). 

Modigliani och Miller (1958), och O’Connor, Rafferty och Sheikh (2013) menar att i en perfekt 

marknad, där ingen informationsasymmetri råder, så borde det inte finnas någon relation mellan 

graden av investeringar från bolag och bolagets skuldsättningsgrad. Fazzari et al., (1988) finner 

dock en negativ relation mellan skuldsättningsgrad och långsiktiga investeringar, som kan 

förklaras av att en hög skuldsättningsgrad kan leda till ökade kostnader i form av ränta, vilket 

minskar bolagets möjligheter undvika short-termism inom bolagsstyrningen. Detta får stöd av 

O’Connor, Rafferty och Sheikh (2013) som menar att internt kapital är att föredra före externt 

kapital. Detta då det inte finns någon perfekt marknad och således råder en 

informationsasymmetri mellan bolagets ledning och källan till det externa kapitalet. Kopplad 

till informationsasymmetrin så kräver den externa källan till kapital en högre avkastning, vilket 

skapas av en högre ränta. Det ökade kravet beror på att informationsasymmetri skapar en 

osäkerhet ifall bolaget som lånar kapital kan betala tillbaka lånet, och då är det enda rationella 

att höja den förväntade avkastningen (Fazzari et al., 1988). Av den anledningen menar Froot, 

Perold och Stein (1991) på att det är en balansgång mellan externt och internt kapital, där det 

är fördelaktigt att använda internt kapital så mycket som möjligt utan att för den sakens skull 

ha så pass lite likvida medel att bolaget inte kan agera ifall nya investeringsmöjligheter dyker 

upp. 

Hackbarth, Rivera och Wong (2018) argumenterar att short-termism inom ett bolag inte 

nödvändigtvis beror på att bolagets ledning är för kortsiktigt fokuserade. Istället menar Frank 

och Goyal (2003), och Hackbarth, Rivera och Wong (2018) på att short-termism i form av 

maximering av den kortsiktiga vinsten kan vara det mest rationella och bästa för bolagets ägare 

vid en hög skuldsättningsgrad. Detta menar Hackbarth, Rivera och Wong (2018) beror på att 

bolag med hög skuldsättning kan ha problem med sin likviditet, och därför är det bättre för 

aktieägarna att få en hög avkastning nu, istället för att riskera att inte få någon avkastning alls 

på lång sikt. Detta får stöd av O’Connor, Rafferty och Sheikh (2013) som finner att långsiktigt 
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värdeskapande är en av de kostnader som bolag tenderar att minska först när tillgången till 

internt kapital minskar. 

Himmelberg och Petersen (1994) och Hall (2002) finner att det i FoU-intensiva branscher, likt 

IT-branschen, finns en relation mellan långsiktigt värdeskapande och kapitalstruktur som 

påvisar att framförallt små bolag föredrar att använda internt kapital för att finansiera sina 

investeringar i långsiktigt värdeskapande. Vidare argumenterar Link och Long (1981) att bolag 

som har möjlighet att finansiera sitt långsiktiga värdeskapande med internt kapital tenderar att 

investera i långsiktigt värdeskapande mer frekvent, ceteris paribus. Detta kan kopplas till att 

använda banklån till osäkra investeringar likt långsiktigt värdeskapande (Lee, 2005; Hosono, 

Tomiyama och Miyagawa, 2010). Det beror på att ett misslyckat resultat i bolagets långsiktiga 

värdeskapande skulle kunna leda till konkurs till följd av minskad förmåga att betala tillbaka 

sin skuld till källan för lånet. Lee (2005) menar att det kan finnas en komplicerad relation mellan 

banker och bolag, och således även de föredrar att banklån används till mer “säkra” 

investeringar såsom fastigheter. Dessa faktorer (Link och Long, 1981; Himmelberg och 

Petersen, 1994; Hall, 2002; Hosono, Tomiyama och Miyagawa, 2010) kan stödja Schumpeters 

hypotes (Nicholas, 2003) om att tillgången till internt kapital är en viktig faktor för graden av 

investeringar inom långsiktigt värdeskapande.  

Enligt Lu och Wang (2018) finns det en negativ relation mellan ett bolags innovationskraft och 

dess skuldsättningsgrad. Detta får stöd från statistik från Tillväxtverket (2014b), som visar att 

det är brist på finansiering som anses vara det största hindret för fortsatta investeringar i 

långsiktigt värdeskapande bland svenska bolag. Samtidigt så visar Frank och Goyal (2003) att 

externt kapital används till stor del, vilket skulle kunna tyda på att bolag besitter för lite internt 

kapital för att “mätta” sina behov av investeringar i långsiktigt värdeskapande. Om det stämmer 

så agerar inte bolag rationellt, utan låter short-termism inom bolagsstyrningen skada bolagets 

långsiktiga värdeskapande (Lazonick och O’Sullivan, 2000). 

3.4.4.1 Hypotes om kapitalstruktur 

Inom agentteorin så ökar pressen från bolagets ägare på dess ledning när bolagets förmåga att 

prestera tillfredsställande avkastning är förknippad med risk (Fama och Jensen, 1983). Denna 

press märks av inom bolagsstyrningen när det kommer till kapitalstrukturen, men kallas då för 

the pecking order theory. Enligt the pecking order theory så föredrar bolag att finansiera sig 

med internt kapital då detta anses vara mindre riskfyllt och kostar mindre till följd av att externt 
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kapital är förenat med ränta (Myers, 1984). Detta förhållande får även stöd i tidigare studier 

(Link och Long, 1981; Himmelberg och Petersen, 1994; Hall, 2002), som finner att en 

skuldsättning tenderar att öka short-termism till följd av en större riskexponering i form av såväl 

inflytande från långivare som grund för kostnad i form av ränta. Skuldsättning tenderar även 

att göra bolag mer exponerade mot finansmarknaden i form av förändringar i räntenivåer, vilket 

även det förväntas öka prägeln av short-termism (Link och Long, 1981). Vidare menar 

Hackbarth, Rivera och Wong (2018) att övervägande finansiering från externt kapital, och 

således en låg soliditet, kan skapa short-termism hos bolagets ägare då ägarna anser att risken 

för likviditetsbrist är hög och därför efterfrågas höga kortsiktiga finansiella prestationer. 

Således finns det såväl teoretiskt stöd som empiriskt stöd från tidigare studier för att 

skuldsättningen i ett bolag påverkar dess bolagsstyrning, och därför förmodas ett bolags 

soliditet vara en påverkande faktor för short-termism. 

Hypotes 11. Soliditet har en negativ relation till short-termism. 

3.4.5 Media 

För att förmildra informationsasymmetri så bevakar media bolag på börsen, och har genom 

detta blivit en viktig aktör som påverkar synen på bolag (Bednar, 2012). Samtidigt riskerar 

medias bevakning att skapa ett tryck på bolagen att ha höga finansiella prestationer och drivas 

i enlighet med den opinion som finns inom media (Bednar, 2012; Jansson, 2013). Genom detta 

ses media som en kontrollmekanism inom bolagsstyrningen, och påverkar såväl hur bolag 

agerar som hur intressenter uppfattar bolaget. Detta beror på att media genom sin övervakning 

av bolag kan sprida information till ägare som har mindre insyn i bolaget eller lägre kompetens 

om bolagets verksamhet för att själva dra relevanta slutsatser. På detta vis kan även media styra 

den uppfattning som ägare får av bolaget och dess bolagsstyrning (Bednar, 2012). Media kan 

genom sin bevakning av bolag ses som en tillgång för bolagets intressenter i dess bedömning 

av bolagets framtida möjligheter att generera tillfredsställande avkastning, men kan även vara 

en faktor som driver på short-termism genom att ständigt fokusera på de senaste nyheterna 

istället för att se till hela bolagets verksamhet och spegla bolaget ur flera tidsperspektiv 

(Laverty, 1996; Liljeblom och Vaihekoski, 2008). Att media rapporterar om det som sker för 

stunden, och särskilt när bolag släpper sina kvartalsrapporter, förmodas leda till en stor 

fokusering på kortsiktiga finansiella prestationer där resultat jämförs med föregående kvartal 

istället för att diskutera bolagets långsiktiga möjligheter som kopplas till långsiktigt 
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värdeskapande (Laverty, 1996; Liljeblom och Vaihekoski, 2007; Summers, 2015; McCann, 

2017). 

3.4.5.1 Hypotes om media 

Enligt agentteorin så finns det en informationsasymmetri som gör att alla intressenter inom 

bolagsstyrning inte har samma möjligheter till att dra välgrundade slutsatser. Av den 

anledningen blir media en tillgång för mindre insatta aktieägare, men samtidigt en förmodad 

faktor till att short-termism kan skapas. Detta beror på den press från finansmarknaden som kan 

uppstå till följd av rapportering om kvartalsrapporter istället för att bedöma bolagets långsiktiga 

värdeskapande och möjligheter till finansiella prestationer på lång sikt (Laverty, 1996; 

Liljeblom och Vaihekoski, 2007; Summers, 2015; McCann, 2017). Medias rapportering om 

bolag förväntas ha en positiv relation till short-termism till följd av en ökad press på bolaget att 

ständigt prestera höga kortsiktiga finansiella prestationer till följd av att medias rapportering 

fokuserar på kortsiktiga finansiella prestationer. 

Hypotes 12. Medias rapportering om ett bolag har positiv relation till 

short-termism. 

3.4.6 Normer 

“Institutions are the rules of the game and organizations are the players. The interaction 

between the two shapes institutional change” 

(North, 1993, s. 1) 

Institutioner kan enligt institutionell teori likställas med den kontext där ett bolag förekommer 

och verkar i (North, 1993; Watson, 2001). Institutioner består av formella lagar och regler, men 

även av informella normer. Det som karaktäriserar en institution är balansen mellan dessa 

formella och informella faktorer som tillsammans avgör hur ekonomiska prestationer ska kunna 

skapas. Medan de formella lagarna och reglerna kan förändras över en natt, så är informella 

normer någonting som förändras gradvis (North, 1995; Aguilera et al., 2015) och utan direkt 

påverkan från lagar och regler (Watson, 2001). Enligt North (1994) är det balansen mellan 

formella och informella faktorer som även möjliggör tillväxt. Detta då det krävs en union linje 

mellan vad som är tillåtet i lagen och vad som anses rätt enligt normer för att få aktörer likt 

bolag att agera effektivt. Detta får stöd från Yoshikawa och Rasheed (2009) som menar att 
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förändringar inom bolagsstyrning är en produkt av de institutionella förändringar som sker. 

Genom detta menar Yoshikawa och Rasheed (2009) att bolagsstyrning bör ses som ett fenomen 

beroende av sin kontext, vilket får stöd från Cuomo, Mallin och Zattoni (2016). 

I en svensk kontext så har normer en stor inverkan på bolagsstyrningen. Detta menar Stafsudd 

(2009) beror på att den svenska ekonomin är relativt liten, och att det är täta nätverk bland högt 

uppsatta och ägare till bolag. Detta får även stöd från Jonnergård, Svensson och Kärreman 

(1996) som menar att styrelseledamöter i Sverige tenderar att sitta med i flera olika svenska 

bolagsstyrelser samtidigt. Detta gör att normer sprider sig mellan olika bolag genom dess 

styrelser, och skapar en vilja från såväl ägare som ledning att agera utifrån rådande normer. 

Enligt Dockery, Herbert och Taylor (2000) finns det en relation mellan hur bolag styrs och hur 

täta nätverken i en ekonomi är. Ett exempel på detta är att ledningen i bolag som finns i mindre 

ekonomier tenderar att känna mindre press från ägarna att skapa avkastning på kort sikt. Inom 

dessa täta nätverk tillåts ledningen att driva verksamheten långsiktigt, till följd av en ökad 

förståelse mellan bolagets ledning och dess ägare. 

Enligt Samuel (2000), och Bhojraj och Libby (2005) så skapar finansmarknaden en press på 

bolaget om avkastning, vilket leder till en minskning av investeringsnivån i såväl materiella 

som immateriella tillgångar. Om bolagets ledning är riskavert så är det framförallt investeringar 

i långsiktigt värdeskapande som minskar. Denna tendens med press från finansmarknaden tycks 

dock vara mindre i Sverige än i större ekonomier, vilket får stöd av Segelod (2000) som menar 

att svenska bolags ledning känner mindre press gällande kortsiktig avkastning från dess ägare 

och aktiemarknaden generellt sett jämfört med bolag i USA. Enligt Henrekson och Jakobsson 

(2003) pågår dock en konvergens inom världens ekonomier, där omvärlden inklusive Sverige 

börjar likna den anglo-amerikanska modellen. Konvergensen tog extra fart under tidigt 90-tal 

efter avregleringen om utländsk ägande i svenska bolag. Henrekson och Jakobsson (2012) 

menar att Sverige nu har anammat det anglo-amerikanska synsättet på bolagsstyrning. Däremot 

medger de att det finns institutionella skillnader som gjort att Sverige fortfarande skiljer sig från 

USA på vissa punkter. Detta kan jämföras med liknande resultat från en studie av finska 

noterade bolag där man såg tydliga influenser direkt efter avregleringen av utländskt ägande 

1993 (Tainio, Huolman och Pulkkinen, 2001). Detta gällde även bolag utan utländska ägare då 

förändringarna omfattade hela marknaden, som skiftade till att fokusera på kortsiktig 

effektivitet, och det var framförallt anglo-amerikanska institutionella investerare som låg 

bakom detta skifte.  
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Att kontexten där bolag är verksamma skulle påverka dess bolagsstyrning finns det flera studier 

som påvisar. Enligt Gayle (2001) så finns det en negativ relation mellan hur dominant ett bolag 

är inom sin marknad och short-termism. Vid en hög marknadskoncentration så tenderar bolag 

även att investera mer i långsiktigt värdeskapande till följd av en ökad framtidstro och genom 

det en mer långsiktig strategi. Det kan uttolkas som att branscher med stora aktörer har en mer 

framgångsrik historia av långsiktiga investeringar jämfört med branscher som består av fler, 

men mindre, aktörer. Nicholas (2003) stöder detta resonemang och menar att konkurrens är det 

som driver långsiktigt värdeskapande och ekonomins utveckling vidare. Nicholas (2003) 

argument om att konkurrens driver på långsiktigt värdeskapande och hur stor inverkan ett 

bolags short-termism har på dess verksamhet finner även stöd av Segelod (2000) som menar att 

långsiktiga investeringar i konkurrensutsatta marknader gör att bolag har större chans att 

försvara sina marknadsandelar. Detta stödjer i sin tur Schumpeters hypotes om att marknader 

hela tiden förändras, och således den kontext som bolag är verksamma i. Av den anledningen 

blir short-termism avgörande för hur bolagen prioriterar långsiktigt värdeskapande och dess 

förmåga till finansiella prestationer i framtiden (Schumpeter, 1944; Nicholas, 2003). 

3.4.6.1 Hypoteser om normer 

Enligt såväl den institutionella teorin (North, 1993) som tidigare studier (Yoshikawa och 

Rasheed, 2009; Cuomo, Mallin och Zattoni, 2016) så har kontexten där bolag är verksamma en 

påverkan på bolagsstyrningen. Kontexten i sin tur kan bero på bland annat 

marknadskoncentration (Gayle, 2001), status på marknaden och hur bolaget samverkar med 

andra bolag (Engel, 2014; Tillväxtverket, 2014a, 2014b; Cervenka, 2017b). I en liten 

institutionell kontext, likt ett enskilt land med mindre ekonomi såsom Sverige eller inom en 

särskild bransch, sprider sig normer snabbt (North, 1993; Stafsudd, 2009). Normen om short-

termism som i sin tur förmodas minska långsiktigt värdeskapande kommer enligt Henrekson 

och Jakobsson (2003) från de anglo-amerikanska ekonomierna, och det är genom ägande från 

dessa länder som normen spridit sig till andra ekonomier (Tainio, Huolman och Pulkkinen, 

2001). Enligt Summers (2015) så är anglo-amerikanska ägare och styrelseledamöter präglade 

av short-termism, vilket även får stöd av Surowiecki (2015). Då studien undersöker svenska 

IT-bolag där det saknas relevant antal VD-poster som innehas av personer från de anglo-

amerikanska ekonomierna så finns ingen hypotes gällande anglo-amerikanskt normspridande 

kopplad till enbart VD. Istället formuleras hypoteserna utifrån ägande och kontroll i form av 
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ägarandel och styrelseledamöter, för att kunna dra relevanta slutsatser från resultaten. Såväl 

anglo-amerikanskt ägande som kontroll förväntas vara påverkande faktorer för short-termism. 

Hypotes 13. Anglo-amerikanskt ägande har en positiv relation till short-

termism. 

Hypotes 14. Anglo-amerikanska styrelseledamöter har en positiv relation till 

short-termism. 

I den institutionella teorin så har kontexten där bolag är verksamma en påverkan på dess 

bolagsstyrning (North, 1993). Detta får stöd av Stafsudd (2009) som menar att i en svensk 

kontext så sitter flera styrelseledamöter med i flera olika styrelser, vilket skapar nätverk mellan 

svenska bolag. Genom dessa täta kopplingar så kan normer snabbt spridas. Genom att sitta med 

i flera olika styrelser för svenska bolag så antas de flesta ledamöter utgå från den svenska 

ekonomin och dess normer inom bolagsstyrning. Detta förmodas leda till att styrelseledamöter 

inte i samma utsträckning aktivt sprider anglo-amerikanska normer såsom short-termism. 

Därför ses styrelsekopplingar som en påverkande faktor mot short-termism. 

Hypotes 15. Styrelsekopplingar har en negativ relation till short-termism. 

3.5 Hypoteser 
“I think we’ve outgrown full-time education  ... Time to test our talents in the real world, d’you 

reckon?” 

Fred Weasley, Harry Potter och Fenixorden (Rowling, 2003) 

Genom främst agentteorin och den institutionella teorin så har hypoteser skapats med stöd från 

tidigare studier. Studiens hypoteser har därefter formats och illustrerats i studiens teoretiska 

modell. Långsiktigt värdeskapande har använts som beroende faktor mot short-termism, medan 

finansiella prestationer påverkas av såväl short-termism som långsiktigt värdeskapande. Short-

termism i sin tur förväntas variera beroende på de kontrollmekanismer som presenterats i 

studiens kapitel Teoretiskt ramverk, och därefter fått hypoteser kopplade till sig. För en mer 

överskådlig bild av tidigare studier som legat till grund för alla hypoteser, se bilaga 1-2. 
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Tabell 3.1 Hypoteser 

Hypotes Förklarande faktor Kortsiktiga finansiella prestationer 
1. Långsiktigt värdeskapande - 
2. Short-termism + 
  Långsiktiga finansiella prestationer 
3. Långsiktigt värdeskapande + 
4. Short-termism - 
  Långsiktigt värdeskapande 
5. Short-termism - 
  Short-termism 
6. Informationsasymmetri + 
7. Ägarkoncentration - 
8. Grundare - 
9. Optionsprogram - 
10. Ledningens ålder + 
11. Soliditet - 
12. Media + 
13. Angloamerikanskt ägande + 
14. Angloamerikanska styrelseledamöter + 
15. Styrelsekopplingar - 

+: förväntad positiv relation 
-: förväntad negativ relation 
 
Extra hypotes 1-3 är exkluderade, då dessa testas separat i djupgående analys. 
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4 Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras att studien är en dokumentstudie samt studiens undersökningsdesign 

och insamlingsmetod. Vidare följer en presentation av urval och examinering av data, vilket 

leder fram till en statistisk kontroll av data. Därefter följer en presentation av 

regressionsmodell och operationaliseringar. Utöver detta introduceras en djupgående analys, 

metodkritik samt etiska överväganden. 

4.1 Dokumentstudie 

“The man who does not read has no advantage over the man who cannot read” 

(Mark Twain)  

Genom att det numera finns stor mängd data och information tillgängligt som digitala 

dokument. Möjligheten att hämta stora mängder av data från databaser som redan sammanställt 

information från dokument gör att en dokumentstudie därmed är lämplig för studien då det 

innebär att en stor mängd information kan samlas in och analyseras på ett tidseffektivt sätt 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2009). För att kunna besvara denna studies frågeställningar 

och nå en hög generaliserbarhet så har denna studie därför använt digitala dokument. 

Vanligtvis är en dokumentstudie den enda metoden att tillgå vid tillfällen då man studerar det 

förflutna (Andersen, 1994), och det finns både fördelar och nackdelar med metoden. Att 

genomföra en dokumentstudie innebär att studien tvingas förlita sig på sekundärdata då all data 

som inte tagits fram för den specifika studien klassas som detta, och studien kan inte heller 

påverka vilka källor som finns att tillgå eller producera ny information. Samtidigt finns det klara 

fördelar med lättillgängligt material i stora mängder, exempelvis att det är lättillgängligt 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2009). Data i denna studie kommer i huvudsak från 

textdokument såsom årsredovisningar och tidigare studier men även från ett fåtal böcker. Det 

innebär vissa fördelar men även nackdelar som kommer att diskuteras närmare under 4.3 

insamlingsmetod. 
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4.2 Undersökningsdesign  

För att kunna förstå och urskilja hur faktorer inom bolagsstyrning påverkar short-termism och 

långsiktigt värdeskapande, som i sin tur påverkar ett bolags finansiella prestationer behöver 

studien ha en lång tidshorisont. En longitudinell undersökningsdesign innebär att man studerar 

någonting under flera tillfällen, för att kunna se tidsmässiga förhållanden mellan variabler, 

vilket gör det lättare att urskilja kausala samband (Bryman och Bell, 2017). 

Normer inom bolagsstyrning förändras över tiden, vilket gör en längre tidshorisont lämplig för 

att urskilja förändringar inom bolagsstyrning och dess påverkan på bolagets short-termism, 

långsiktiga värdeskapande och finansiella prestationer. Med en kort tidsperiod vore detta inte 

möjligt, då normer inom bolagsstyrning kan framstå som rationella och mest lämpliga för ett 

bolag på kort sikt vilket leder till problematik för att dra relevanta slutsatser. Av den 

anledningen behövs därför en longitudinell studie för att upptäcka vilken påverkan short-

termism och långsiktigt värdeskapande har på finansiella prestationer, samt vilka faktorer som 

förklarar varians inom short-termism och långsiktigt värdeskapande (Samuel, 2000). På grund 

av dessa aspekter så har studien år 1993 som utgångspunkt, då avregleringarna för utländskt 

ägande på Stockholmsbörsen helt trädde i kraft (Jonung, 2013), vilket förändrade de 

institutionella förutsättningarna för svenska bolag (Henrekson och Jakobsson, 2003). 

4.3 Insamlingsmetod 

“Method is an intellectual instrument with which it is possible that, from the point of view of 

the known, produce knowledge of the unknown” 

Jacopo Zabarella (McCaskey, 2014) 

För studiens empiriska data mellan åren 1993 till 1999 så har all finansiell data samt viss data 

rörande bolags styrelse behövt bli insamlad manuellt via årsredovisningar tillhandahållna på 

plats av Kungliga Biblioteket i Stockholm. Detta då det funnits för hög grad av saknade värden 

på data från databaser likt Thomson Reuters Eikon och Holdings. För data om ägarförhållanden 

så har Ägarna och makten 1993; 1995; 1997; 1999; 2001; 2003; 2005; 2007; 2009; 2011; 2013; 

2015) använts, vilket är en årlig publikation av de 25 röstmässigt största ägarna i varje svenskt 

börsnoterat företag utgiven av SIS Ägarservice AB. Denna publikation anses vara en källa av 

god kvalitet och är använd i tidigare studier (Stafsudd, 2009; Söderlind och Holgersson, 2013). 
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Denna manuella insamling har varit tidskrävande, men nödvändig för att uppnå ett tillräckligt 

urval. Data gällande styrelser har tillhandahållits från Anna Stafsudd med grund från 

publikationen Styrelse och revisorer (Sundin och Sundqvist, 1993; 1995; 1997; 1999; 2001; 

Fristedt och Sundqvist, 2003; 2005; 2007; Fristedt, Larsson och Sundqvist, 2009; 2011; 2013; 

2015), och är använd i en tidigare studie (Stafsudd, 2009) och anses därför vara av god kvalitet. 

Likt Ägarna och makten är detta en årlig utgåva från samma förlag och anses vara av god 

kvalitet och har använts i tidigare studier (Stafsudd, 2009; Söderlind och Holgersson, 2013; 

Jensen och Sannéus, 2017). 

Till insamlingen av empirisk data för åren 2001 till 2015 har databaserna Thomson Reuters 

Datastream och Holdings använts i den mån det har varit möjligt. Både Thomson Reuters 

Datastream och Holdings är välkända och erkänt pålitliga leverantörer av data och ökar därmed 

validiteten av studiens data. Thomson Reuters Datastream har använts för att inhämta finansiell 

data om urvalet medan data om ägare i huvudsak har hämtats ifrån Holdings. I de fall där data 

inte varit tillgänglig via någon av dessa databaser har insamling skett manuellt från bolags 

årsredovisningar eller Ägarna och makten (Sundqvist, 1993; 1995; 1997; 1999; 2001; 2003; 

2005; 2009; 2011; 2013; 2015). Detta gäller flera variabler som i olika grad behövt 

kompletteras.  De aktuella årsredovisningarna för studien är insamlade via bolagens hemsidor, 

alternativt via databasen Infotorg Företag. Denna form av insamling är i linje med studiens 

målsättning om att hålla hög validitet, då årsredovisningarna följer standardiserade 

utformningar och blivit granskade av revisorer. Man ska däremot vara medveten om att bolag 

har vissa valmöjligheter i hur de genomför sina bokslut, exempelvis i hur man tar upp kostnader 

för FoU, vilket kan medföra skillnader mellan bolag beroende på vald metod. Bolagen håller 

sig däremot inom lagen vilket medför att det får klassas som representativt för ett svenskt urval. 

Data gällande styrelser har tillhandahållits genom data från Anna Stafsudd med grund från 

publikationen Styrelse och revisorer och har i den mån det behövts kompletterats med hjälp av 

Holdings för åren 2001 till 2015. 

Genom de val som gjorts för att samla in data genomförs studien enbart med sekundärdata. 

Detta innebär att en större mängd data har kunnat samlas in jämfört med primärdata vilket är 

mer resurskrävande och i denna studie inte hade varit möjligt. Sekundärdata innebär även att 

använd data har blivit granskad av utomstående vilket höjer validiteten och dess tillförlitlighet 

(Bryman och Bell, 2017). Det som är en nackdel med sekundärdata jämfört med primärdata är 

att studien inte på egen hand insamlat all data, och således inte kontrollerat att all data stämmer 
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eller är ifall någon data har blivit vinklad. På grund av detta har studien enbart valt källor för 

data som är använda i tidigare studier och som är erkänt pålitliga. Därtill har studien kontrollerat 

data från databasen Thomson Reuters Eikon Datastream genom manuella stickprov, där 

observationer inhämtade från Thomson Reuters Eikon Datastream jämförts med det som står i 

bolags årsredovisningar. Detta förväntas höja studiens tillförlitlighet ytterligare. 

4.4 Urval och examinering av data 

4.4.1 Urval 

Att studera Stockholmsbörsen och således bolagsstyrning i en svensk kontext är intressant ur 

flera olika aspekter. Enligt Jonnergård, Svensson och Kärreman (1996) är Sverige ett 

institutionellt mellanting mellan bankbaserade ekonomier såsom Tyskland och Japan, och 

marknadsbaserade ekonomier likt USA och Storbritannien. Vidare är den svenska kontexten 

intressant utifrån ett normspridningsperspektiv, då Sverige som kontext har en benägenhet att 

ta till sig normer från andra kontexter samt har täta nätverk inom näringslivet (Stafsudd, 2009) 

vilket skapar möjlighet för normer att spridas mer effektivt. 

Att studien fokuserar på IT-branschen beror på dess relevans för den utveckling som sker mot 

ett mer digitaliserat samhälle och näringsliv, vilket Kvarnström (2017) och Renjen (2018) 

benämnt som den ‘fjärde industriella revolutionen’. Statistik från Tillväxtverket (2014a; 2014b; 

2016) visar även hur det finns skillnader inom IT-branschen, där tillverkande bolag tenderar att 

samverka med andra bolag när det kommer till långsiktigt värdeskapande i större utsträckning 

än de IT-bolag som inte tillverkar hårdvara. Detta samband mellan sektor och långsiktigt 

värdeskapande stödjer McGahan och Porter (1997). Sverige är även med sin innovationskraft 

kopplad till IT-branschen (Nygårds, 2013; Hellekant, 2015; Velander, 2016; Blomdahl, 2017; 

Wallenberg, 2017) i kombination med de täta nätverk som finns (Stafsudd, 2009) en unik 

kontext som kan betraktas som ett innovationskluster likt Silicon Valley (Rumelt, 1987; Engel, 

2014; Fleming och Marx, 2005; Cervenka, 2017b). Samtidigt finns det institutionella skillnader 

mellan den svenska kontexten och Silicon Valley i USA (Jonnergård, Svensson och Kärreman, 

1996), som är den mest studerade kontexten inom short-termism och långsiktigt värdeskapande 

(Parcharidis och Varsakelis, 2010). 
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Studien har insamlat data från år 1993 till år 2015, där de IT-bolag som fanns noterade på 

Stockholmsbörsens Large Cap, Mid Cap, och Small Cap-listor vardera år utgör urvalet. På 

grund av det resurskrävande arbetet att samla in data är det endast vartannat år som kommer att 

undersökas. Tidsperioden för insamling av data är vald utifrån den avreglering av utländskt 

ägande som skedde på Stockholmsbörsen och som fullt ut var genomförd år 1993 (Tainio, 

Huolman och Pulkkinen, 2001; Henrekson och Jakobsson, 2003). På så vis undviker studien 

påverkan av olika institutionella skillnader mellan åren för urvalets data. Då det finns 

institutionella skillnader mellan noterade och onoterade bolag kommer endast noterade bolag 

att ingå i urvalet (North, 1993). Genom dessa avvägningar så går det att se utvecklingen på 

Stockholmsbörsen, utan att institutionella skillnader påverkar resultaten. De bolag som utgör 

urvalet har samtliga sin hemvist i Sverige, vilket innebär att moderbolaget har sitt huvudsäte i 

Sverige. Detta för att undvika risken av att bolag i urvalet ursprungligen drivs av 

bolagsstyrningsnormer som inte grundar sig i den svenska kontext som studien ämnar att 

undersöka. 

4.4.2 Examinering av data 

4.4.2.1 Tomma observationer och dubbletter 

Hela populationen av IT-bolag från datakällor i studien bestod utan bearbetning av 3928 

stycken observationer. Detta har sedan bearbetats ner till 749 observationer efter att kontrollerat 

för observationer som helt saknat värden att analysera eller varit dubbletter likt bolag med olika 

aktieslag eller genomförda emissioner som skapar ytterligare en observation per år. Att 

dubbletter exkluderats beror på att studien ämnar att ge alla bolag samma vikt i resultatet, och 

därför har enbart en observation per bolag inkluderats per år. 

4.4.2.2 Bortfall 

För att kunna upprätthålla en hög tillförlitlighet till studiens data och säkerställa att urvalet är 

representativt för Stockholmsbörsens IT-bolag så har studien examinerat de saknade värden 

som finns i observationer och ifall det finns extremvärden att ta hänsyn till. Det är även av vikt 

att uppmärksamma ifall eventuella extremvärden är representativt för urvalet eller ifall dessa 

värden minskar studiens möjligheter att skapa generaliseringar utifrån resultat. Då studien testat 

urvalet listwise så har observationer med saknade värden exkluderats från regressionsmodellen. 

Detta innebär att studiens urval blir mindre men samtidigt säkerställer det att varje observation 
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har lika stor påverkan på studiens resultat, vilket ökar studiens reliabilitet. Andel saknad data 

per variabel presenteras i bilaga 4. 

Extremvärden har uppmärksammats, men har inkluderats i studien då dessa värden anses vara 

representativa för tongivande IT-bolag på Stockholmsbörsen. Detta grundar studien i att många 

av bolagen är små, och under studiens insamlingsperiod vuxit sig större. Genom detta så finns 

extremvärden främst mellan åren 1993 till 1999, där differensen mellan de största och minsta 

IT-bolagen på Stockholmsbörsen är som störst. En möjlighet hade i studien varit att använda 

metoden winsorizing, vilket innebär att man ändrar värdet på de observationer som är under 

den femte percentilen, samt över den 95:e percentilen till värdet av respektive gräns (Shorack, 

1996; Flammer och Bansal, 2017). Fördelen med denna metod är att man utjämnar 

extremvärden. Nackdelen är dock det som avgör att denna metod inte används, vilket är att 

winsorizing kan ta bort extremvärden som är av relevans att inkludera i en studie. Då urvalet 

består av såväl väldigt stora som små bolag så skulle exkluderade extremvärden minska 

studiens representativa kraft och minska möjligheten att generalisera. Efter att studien 

kontrollerat för saknade värden och extremvärden i studiens data så återstår 218 observationer, 

fördelade på 65 bolag mellan åren 1993 till 2015. Enligt Hair et al., (2013) så är en bra tumregel 

att en studie ska ha minst 10 gånger fler observationer än det finns oberoende variabler, vilket 

denna studie uppfyller. Trots detta så ser studien en påverkan på dess resultat till följd av att ett 

större antal observationer försvunnit. Detta diskuteras djupare i studiens metodkritik senare i 

detta kapitel. 

För att säkerställa att studiens slutgiltiga urval är representativt för populationen av IT-bolag på 

Stockholmsbörsen så har en statistisk bortfallsanalys genomförts för att se om urvalets 

sammansättning när det kommer till storlek och sektor har förändrats med hjälp av Pearsons 

korrelationstest. Resultatet indikerar ingen skillnad beroende på storlek men en signifikant 

skillnad i sektorfördelning vilket innebär att generaliserbarheten för resultaten av studien 

försämras då de kvarvarande observationerna innehåller större andel icke-tillverkande bolag än 

det ursprungliga urvalet. För att se en korrelationsmatris för bortfallsanalys samt bortfall och 

extremvärden per variabel, se bilaga 4. 

Tabell 4.1 Bortfallsanalys Sektor 

Andel icke-tillverkande bolag i population Andel icke-tillverkande bolag kvarvarande 

65,2 71,1 
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4.5 Statistisk kontroll av data 

För att säkerställa kvaliteten på studiens data, och förstå hur denna data förhåller sig sinsemellan 

så har studien kontrollerat för ett par olika statistiska förhållanden. Studien har testat för 

autokorrelation då det är viktigt att residualerna är oberoende, eller okorrelerade, med varandra 

över tid. Detta är ett vanligt förekommande problem i en longitudinell studie. Autokorrelation 

visar således på ifall värdet i en observation är beroende av en tidsmässigt tidigare observation 

och dess värde (Hair et al., 2013). Detta är kontrollerat genom Durbin Watsons-test. Ett värde 

nära noll eller fyra påvisar autokorrelation, medan värden nära två visar på att ingen 

autokorrelation existerar. Är värdet i Durbin Watsons-test över tre eller under ett så är det 

generellt sett en signal för att autokorrelation kan vara närvarande (Bryman och Bell, 2017). 

Genom Durbin Watsons-test för autokorrelation så går att konstatera att två av studiens 

regressionsmodeller i viss mån lider av autokorrelation. Regressionen med lnPE som beroende 

variabel visar ett värde på 0,423 vilket det anses vara ett tecken på att regressionen lider av 

autocorrelation. Regressionen med ROE som beroende variabel visar ett värde på 0,933 och 

signalerar därmed att autokorrelation kan vara ett problem, och det kommer därför att tas i 

beaktning vid tolkning av resultaten då det påverkar effektiviteten av OLS-estimatorn. 

Heteroskedasticitet visar på ifall residualerna inte är konstanta hos variablerna. Om residualerna 

inte är konstanta finns således ingen homogen spridning. Heteroskedasticitet är ett problem för 

en studie i större utsträckning än att vara ett svårt ord att stava. Att det inte finns en homogen 

spridning är ett vanligt förekommande problem i longitudinella studier, varpå det är av vikt att 

kontrollera för (Bryman och Bell, 2017). Att kontrollera för heteroskedasticitet är nödvändigt 

då det ser ifall OLS-regressionen kan återge korrekta koefficienter som således ökar 

tillförlitligheten i studiens resultat. I studien har Breusch-Pagans samt Koenkers test används, 

där ett signifikant värde har tolkats som att heteroskedasticitet är närvarande (Gujarati och 

Porter, 2009; Dougherty, 2016). Enligt Breusch-Pagans samt Koenkers test så lider inte studiens 

data av heteroskedasticitet, förutom i variablerna TQ, PE, ROA, ROE, FoU/Oms, Payout ratio 

samt Anställda. Detta åtgärdades genom att ersätta variablerna med den naturliga logaritmen 

av PE, FoU/Oms samt Payout ratio, varpå heteroskedasticitet inte längre var närvarande. 

Variablerna TQ, ROA, ROE och Anställda visade ingen förbättring även när dessa blivit 

logaritmerade och de tester som genomförs med dessa variabler kan påverkas negativt på grund 

av förekomsten av heteroskedasticitet. Då ROA och ROE dessutom innehåller många negativa 

tal bevarades variablerna i sin ursprungliga form för att undvika en större förlust av 
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observationer, medan den naturliga logaritmen av TQ och Anställda använts för att motverka 

heteroskedasticitet. Att heteroskedasticitet är närvarande innebär att resultaten och 

generaliserbarheten kan påverkas negativt då homoskedasticitet är en förutsättning för att OLS-

estimatorn ska vara helt tillförlitlig.  

Multikollinearitet uttrycker i vilken utsträckning som två eller fler oberoende variabler 

alternativt kontrollvariabler i studien korrelerar med varandra. Detta är viktigt att 

uppmärksamma för att nå insikt vilken av dessa variabler som påverkar den beroende variabeln 

och på vilket sätt. Multikollinearitet uppstår vanligen när värdet i en variabel grundar sig i en 

annan variabels värde, likt ett bolags avkastning som kan mätas som en funktion av bolagets 

resultat och dess totala kapital alternativt egna kapital. Multikollinearitet är i studien 

kontrollerat via test av toleransvärden. Detta test visar på i vilken utsträckning varians i en 

oberoende variabel alternativt kontrollvariabel kan förklaras av andra variabler (Hair et al., 

2013; Bryman och Bell, 2017) och ett toleransvärde under 0,1 ses som ett tecken på att det finns 

multikollinearitet (Lind, Marchal och Wathen, 2013). Studien har även genomfört en 

korrelationsanalys vilken möjliggör ytterligare analys för att analysera eventuell 

multikollinearitet. Denna analys är gjord genom Pearsons korrelationstest, där värden nära 

positivt och negativt 1 är att betrakta som korrelation, medan värdet 0 visar på avsaknad av 

detsamma. Starka korrelationer mellan oberoende samt kontrollvariabler kan signalera att 

multikollinearitet är ett problem. Pearsons korrelationstest insinuerar även vilka relationer som 

kan förväntas i regressionerna och har genomförts både för samtliga variabler som har 

inkluderats i studien samt per regression för att kunna jämföra om variablerna uppvisar samma 

relation både i Pearsons korrelationstest och i regressionen (Hair et al., 2013).   

Trots att studiens data inte lider av multikollinearitet enligt de genomförda testerna så har 

studien testat variabeln År extra. Denna extra kontroll av variabeln beror på att variabelns 

toleransvärde ligger nära 0,1 och således nära det gränsvärde som kan anses vara godkänt för 

att inte studien ska lida av multikollinearitet (Lind, Marchal och Wathen, 2013). Pearsons 

korrelationstest visade antydan till att det kan finnas multikollinearitet mellan åren som 

variabeln År representerar och studiens regressioner kommer därför att göras både med och 

utan variabeln År för att testa om det har en effekt på resultatet som ett extra steg av kontroll. 

Utöver dessa kontroller på studiens slutgiltiga data med valda variabler, så har studien även 

genomfört samtliga av dessa tester på andra tänkbara operationaliseringar för att få en så pass 
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robust modell som möjligt. Att testa fler variabler och operationaliseringar än de som slutligen 

används kontrollerar ifall det finns bättre lämpade variabler eller variabler som kan påvisa 

starkare relation till de olika fenomen inom bolagsstyrning som studien undersöker. En del av 

dessa tester presenteras via en djupgående analys som inkluderats i studien och som 

introduceras senare i detta kapitel. Genom den djupgående analysen går att fastslå att studiens 

teoretiska modell och följande regressioner har en hög robusthet och resultaten från studiens 

huvudsakliga regressioner är i linje med den djupgående analysens resultat. 

4.6 Regressionsmodell 

För att genomföra regressionerna kommer Ordinary Least Squares-estimatorer (OLS) att 

användas. Förutsatt att modellen uppfyller kraven om att feltermerna är okorrelerade, har ett 

förväntat värde på 0 och är homoskedastiska är OLS-estimatorn BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimators) för att estimera koefficienterna och därmed det bästa valet för denna studie att 

använda (Gujarati och Porter, 2009; Dougherty, 2016). Att använda OLS-estimatorn innebär 

att studien kommer få de mest korrekta resultaten från en regression, förutsatt att studiens data 

uppfyller förväntningarna. Regressionsmodellerna i studien kommer att utvärderas genom att 

använda R2-värdet vilket indikerar hur bra modellen förklarar variation i den beroende 

variabeln. Det justerade R2-värdet presenteras likväl men används då det finns behov av att ta 

antalet variabler i modellen i beaktning för att göra den jämförbar med andra modeller. 

Modellens relevans utvärderas sedan med hjälp av F-värdet för att avgöra om modellen i sin 

helhet är signifikant (Gujarati och Porter, 2009; Dougherty, 2016).  

4.7 Operationalisering   

“An uncommonly ungainly gerund, “operationalizing” is nevertheless the hero of the pages 

that follow, because it refers to a process which is absolutely central to the new field of 

computational criticism, or, as it has come to be called, of the digital humanities” 

(Moretti, 2013, s. 3) 

För att undersöka relationen mellan finansiella prestationer, långsiktigt värdeskapande och 

short-termism så har studien använt olika variabler som operationaliseras med olika mått, såväl 

när det kommer till beroende som oberoende variabler. Detta för att skapa en så bra grund som 

möjligt för att skapa förståelse för relationen mellan finansiella prestationer, långsiktigt 
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värdeskapande och short-termism, och samtidigt förklara vilka faktorer som skapar variation 

inom bolagsstyrning präglad av short-termism. Enligt Masa’deh et al., (2015) är det en fördel 

att blanda mått hämtade från olika delar av bolags årsredovisningar likt balansrapport och 

resultatrapport, men även aktiekurs, då det skapar en bättre bild av bolagets tidigare, nuvarande 

och i framtiden potentiella prestationer. 

4.7.1 Beroende variabler 

4.7.1.1 Finansiella prestationer 

"Catch a man a fish, and you can sell it to him. Teach a man how to fish, and you ruin a 

wonderful business opportunity" 

Karl Marx (BBC, 2018b) 

Finansiella prestationer innebär det värde som ett bolag skapar och som kan mätas genom olika 

finansiella värden. Exempel på detta är de prestationer som Modigliani och Miller (1958) och 

Porter (1992) lyfter fram såsom tillväxt i aktiekurs eller bolagets vinst. Porter (1992) menar 

vidare på att just tillväxt i aktiekurs och bolagets vinst är de två värden som bolagsstyrningen 

ska fokusera på, då dessa värden är viktiga för bolagets ägare. För att skapa en högre 

förklaringsgrad används i denna studie olika mått för finansiella prestationer, för att på så vis 

skapa en bättre grund för analys och vidare förståelse. Samtliga variabler som operationaliserar 

finansiella prestationer är baserade från olika delar av ett bolags årsredovisning, såsom dess 

balansrapport, resultatrapport eller aktiekurs. Detta skapar en möjlighet att se faktorer likt 

ägarnas bedömning av ett bolags förmåga till finansiella prestationer (Masa’deh et al., 2015). 

Därför operationaliseras finansiella prestationer i enlighet med Modigliani och Millers (1958) 

samt Porters (1992) definition, där såväl aktiekurs som bolagets vinst spelar in. 

4.7.1.1.1 Finansiella prestationer baserat på aktiekurs 

I ett bolags aktiekurs så vägs såväl tidigare resultat som marknadens förväntan om framtida 

resultat in (Masa’deh et al., 2015). Av den anledningen så vägs andra aspekter in i hur 

marknaden prissätter ett bolags aktie än resultat, likt dess investeringar för att möjliggöra 

långsiktigt värdeskapande och dess balansräkning (Modigliani och Miller, 1958; Porter, 1992; 

Ireland och Hitt, 2005). Genom detta går att tolka att det finns en förväntan om mer långsiktiga 

finansiella prestationer invävda i ett bolags aktiekurs, varpå detta ligger till grund för 
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operationaliseringar för långsiktiga finansiella prestationer. Bland annat Summers (2015) och 

Cervenka (2017a; 2017b) menar på att IT-bolag blir värderade högt generellt sett jämfört med 

bolag från andra branscher, vilket skulle kunna ha varit problematiskt när det kommer till 

operationaliseringar som baseras på aktiekurs (Masa’deh et al., 2015). Det är dock inget 

problem i denna studie, då den enbart inkluderar IT-bolag vilket således gör resultaten 

tillförlitliga. 

Tobin’s Q (Tobin, 1969; Tobin och Swan, 1969) används för att visa på investeringsbeteende. 

Ett högt värde signalerar att bolagets investeringar anses kunna leda till ökad lönsamhet. Enligt 

tidigare studie (Morck, Shleifer och Vishny, 1988; O’Connor, Rafferty och Sheikh, 2013) finns 

det en relation mellan Tobin’s Q och ett bolags fokusering på långsiktigt värdeskapande. 

Tobin’s Q kan även användas för att se hur bolagets ägare bedömer risknivån hos bolaget (Tran, 

2014). Detta gör Tobin’s Q till ett lämpligt mått för finansiella prestationer, då Markowitz 

(1952) menar att ägare agerar rationellt och således kommer föredra den typ av bolagsstyrning 

som gynnar ägarnas tidshorisont för avkastning (Hackbarth, Rivera och Wong, 2018). Enligt 

O’Conner, Rafferty och Sheikh (2013) visar Tobin’s Q således på hur ägare bedömer ett bolags 

möjligheter att skapa ytterligare värde utifrån dess nuvarande tillgångar. Den naturliga 

logaritmen av Tobin’s Q har använts för att motverka skevhet och kurtosis, samt 

heteroskedasticitet. 

Variabeln lnTQ är den naturliga logaritmen av kvoten mellan ett bolags marknadsvärde och 

dess bokförda tillgångar. 

Ett bolags P/E-tal kan enligt Pietrovito (2016) visa på hur ägare bedömer bolags möjligheter till 

finansiella prestationer. Det som skiljer ett bolags P/E-tal från Tobin’s Q är nämnaren, där P/E-

talet tar hänsyn till bolagets resultat istället för dess bokförda tillgångar (Tobin och Swan, 

1969). Att använda P/E-tal som ett komplement till Tobin’s Q i studier får stöd av Pietrovito 

(2016), och är dessutom av relevans då denna studie diskuterar såväl investeringar i långsiktigt 

värdeskapande som kontrollmekanismer hämtade från balans- som resultatrapport. Att det är 

relevant att använda P/E-tal i en studie som undersöker investeringar i långsiktigt 

värdeskapande beror på att kostnader likt FoU inte nödvändigtvis bokförs som en tillgång för 

bolag i enlighet med IFRS (2018) redovisningsregler. Således finns möjligheten att FoU enbart 

påverkar ett bolags resultatrapport på kort sikt. Det finns även stöd för detta från tidigare studier 

likt Graham, Harvey och Rajgopal (2005), och Chen, Lin och Yang (2014) som visar på att ett 
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bolags långsiktiga finansiella prestationer har en positiv relation till dess investeringar i 

långsiktigt värdeskapande. Samtidigt menar Graham, Harvey och Rajgopal (2005) att 

långsiktiga finansiella prestationer har en negativ relation till short-termism, vilket påvisar en 

komplex situation mellan tidshorisonter i värdeskapande. Den naturliga logaritmen av PE har 

använts för att motverka skevhet och kurtosis, samt heteroskedasticitet. Genom att använda den 

naturliga logaritmen har även studien kontrollerat för extrema negativa värden i variabeln PE 

som kan uppstå till följd av att bolag går med förlust ett år. Genom att bolag kan ha negativt 

resultat, men samtidigt värderas högt så blir bolagets PE-tal påtagligt negativt, vilket kan vara 

missvisande för hur finansmarknaden värdesätter bolaget. 

Variabeln lnPE är den naturliga logaritmen av kvoten mellan ett bolags marknadsvärde och 

dess resultat. 

4.7.1.1.2 Finansiella prestationer baserat på resultat 

För att operationalisera ett bolags kortsiktiga finansiella prestationer så används dess resultat 

som grund, som sedan mäts relativt ett bolags balansräkning. Genom att se till ett bolags resultat 

under ett räkenskapsår så blir operationaliseringen lämplig för att undersöka dess kortsiktiga 

finansiella prestationer, likt att kortsiktiga tillgångar och skulder har ett räkenskapsår som gräns 

innan det anses vara långsiktigt (Masa’deh et al., 2015; Brealey, Myers och Allen, 2017). Ett 

bolags resultat under dess räkenskapsår är enligt Porter (1992) ett tecken på finansiella 

prestationer som skapar värde för aktieägarna, men där värdet ses som främst kortsiktigt. 

För att se hur ett bolags kortsiktiga finansiella prestationer är relativt dess balans- och 

resultatrapport så används avkastning på totalt kapital. Denna operationalisering är i enlighet 

med Modigliani och Millers (1958) definition av finansiella prestationer. Vidare lyfter Porter 

(1992) fram att bolagets resultat i form av vinst är ett av de mest centrala måtten för finansiella 

prestationer. Enligt Brealey, Myers och Allen (2017) kan man se avkastning på totalt kapital 

som dess avkastning som bolaget lyckas att skapa utifrån bolagets balansräkning, vilket även 

är den operationalisering som Abor (2005) och Ebaid (2009) förlitar sina studier på. 

Variabeln ROA är kvoten mellan ett bolags resultat och dess bokförda tillgångar. 

För att se hur ett bolags kortsiktiga finansiella prestationer är relativt dess balans- och 

resultatrapport så används avkastning på eget kapital som komplement till föregående 

operationalisering. Genom att se till bolagets egna kapital, och inte det totala kapitalet, så går 
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det att se hur avkastningen som bolaget skapar står sig relativt mot den del av de totala tillgångar 

som bolaget finansierat utan skuldsättning (Brealey, Myers och Allen, 2017). Utifrån det går 

det därför att se hur bolagets förmåga att skapa avkastning relativt dess egna kapital är, vilket 

är en operationalisering i linje med Ebaid (2009). 

Variabeln ROE är kvoten mellan ett bolags resultat och dess egna kapital. 

4.7.1.2 Långsiktigt värdeskapande 

I tidigare studier likt Bushee (1998), Samuel (2000), Nicholas (2003), och Hosono, Tomiyama 

och Miyagawa (2010) används FoU för att operationalisera ett bolags fokusering på långsiktigt 

värdeskapande. Att se FoU som ett tecken på långsiktigt värdeskapande får även stöd från 

Schumpeters hypotes (Nicholas, 2003), samt av Jonnergård, Svensson och Kärreman (1996). I 

tidigare studier finns det även resonemang som stödjer att det skulle kunna finnas en negativ 

relation mellan short-termism och FoU (Kurtz, 1987; Porter, 1992; Lazonick och O’Sullivan, 

2000; Ireland och Hitt, 2005; Hackbarth, Rivera och Wong, 2018). Detta ger stöd åt att använda 

FoU som en indikator för långsiktigt värdeskapande. Det är de aktiverade kostnaderna för FoU 

som presenteras i bolagets årsredovisning som använts som värde för FoU, då detta är mest 

lämpligt i linje med IFRS (2018). Att använda faktiskt spenderade pengar blir problematiskt då 

flertalet bolag kostnadsför sina investeringar i FoU som löpande kostnader, vilket gör detta 

värde svårt att urskilja och kan bli missvisande. Att använda omsättning som nämnare i kvoten 

som representerar långsiktigt värdeskapande är relevant för att göra variabeln relativ bolagets 

storlek. Att motivera omsättning som nämnare stöds även av en tidigare svensk studie 

(Jonnergård, Svensson och Kärreman, 1996) som menar på att kvoten mellan FoU och 

omsättning är den mest använda operationaliseringen för långsiktighet och rättvisande i en 

svensk kontext. Den naturliga logaritmen av FoU dividerat på bolagets omsättning har använts 

för att motverka skevhet och kurtosis, samt heteroskedasticitet. 

Variabeln lnFoU/Oms visar på den naturliga logaritmen av kvoten mellan ett bolags aktiverade 

investeringar i FoU och dess totala omsättning. 
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4.7.1.3 Short-termism 

Enligt Lazonick och O’Sullivan (2000) har normen inom bolagsstyrning skiftat från att bolag 

väljer att återinvestera sin vinst i bolaget, till att numera dela ut större delar av sin vinst till dess 

ägare. Likt i van der Zwan (2014) så operationaliseras denna norm genom bolagets 

utdelningsstrategi, vilket blir möjligt att mäta genom bolagets payout ratio. Lazonick och 

O’Sullivan (2000) lyfter fram hur en hög payout ratio kan ses som att bolagsstyrningen är 

kortsiktig och orienterad mot de normer som finns hos kortsiktiga ägare. Genom detta är payout 

ratio en lämplig variabel för att operationalisera short-termism. Den naturliga logaritmen av 

payout ratio har använts för att motverka skevhet och kurtosis.  

Variabeln lnPayout ratio består av den logaritmerade kvoten mellan bolagets totala 

utdelningar och dess resultat. 

Enligt Flammer och Bansal (2017) så kan bolag anses vara präglade av short-termism ifall de 

inte ser nyttan av immateriella värden såsom en god kundrelation och starkt varumärke, ofta 

kallat för Goodwill, eller FoU. Genom detta finns en förväntat negativ relation mellan 

immateriella tillgångar och short-termism. För att ta bort effekten av bolagets storlek så 

operationaliseras denna variabel genom kvoten mellan immateriella tillgångar och bolagets 

totala bokförda tillgångar. 

Variabeln IM/Tillgångar består av kvoten mellan bolagets immateriella tillgångar och dess 

totala bokförda tillgångar. 

Att trimma en organisations kostnader genom att minska personalstyrkan är enligt Lazonick 

och O’Sullivan (2000) ett tecken på short-termism, vilket får stöd av Ireland och Hitt (2005) 

som menar att långsiktig tillväxt inte skapas av att trimma sina organisationskostnader. 

Flammer och Bansal (2017) menar att bolag som fokuserar långsiktigt även bör behålla sin 

personalstyrka för att möjliggöra tillväxt, i enlighet med det neoklassiska perspektivet, där 

arbetskraft och investeringar för långsiktigt värdeskapande är grunden för tillväxt (North, 1993; 

Ireland och Hitt, 2005; Storm, 2017). Även Porter (1992) poängterar just personalens roll i en 

långsiktig tillväxt för bolag. I enlighet med Hackbarth, Rivera och Wong (2018) är bolag som 

har hög tillväxt mer långsiktiga i sin bolagsstyrning. Detta gör att en minskning av arbetskraft 

är ett tydligt tecken på att bolag drivs enligt short-termism, och det kommer därför 

operationaliseras genom att sätta antalet anställda i relation till antalet anställda i den 
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föregående observationen. Det finns en förväntat negativ relation mellan personalstyrka och 

short-termism. Den naturliga logaritmen av personalstyrka har använts för att motverka skevhet 

och kurtosis, samt heteroskedasticitet. 

Variabeln lnAnställda består av den naturliga logaritmen av kvoten mellan bolagets antal 

anställda och föregående observationsårs antal anställda. 

4.7.2 Oberoende variabler 

4.7.2.1 Informationsasymmetri 

Finansanalytikernas rekommendationer om bolag som publiceras i media påverkar såväl ägare 

som potentiella investerare i sina beslut (Bednar, 2012; Jansson, 2013; von Koch, Nilsson och 

Eriksson, 2014). Likaväl som media fungerar som en viktig resurs för bolag när det kommer 

till att sprida information (Bednar, 2012), så är även finansanalytikernas rekommendationer och 

övervakning en viktig mekanism för att sprida information om bolagen (von Koch, Nilsson och 

Eriksson, 2014). Ett högre antal finansanalytiker som följer och lämnar rekommendationer om 

ett bolag bör därmed leda till mindre informationsasymmetri. Informationsasymmetri kommer 

därför även operationaliseras som antalet finansanalytiker som följer bolaget, och förväntas visa 

en negativ relation till short-termism. 

Variabeln Finansanalytiker visar på antalet finansanalytiker som följer ett bolag. 

4.7.2.2 Kontrollmekanism 

4.7.2.2.1 Ägarstruktur 

Enligt den svenska koden för bolagsstyrning bör man betrakta en ägare som direkt eller indirekt 

kontrollerar 10 procent eller mer av rösterna i bolaget som en större ägare (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2018, s. 8). Det finns i tidigare studier andra gränser som också använts vid 

studier av kontrollägares inflytande på bolag, såsom 20 procent av rösterna vid en 

bolagsstämma (La Porta, Lopez-De-Silanes och Sheifer, 1999; Jonnergård och Larsson-

Olaisson, 2010). Då studien undersöker ett urval från en svensk kontext så används den gräns 

för större ägare som finns med i Svensk kod för bolagsstyrning (2018). Det finns en förväntat 

negativ relation mellan kontrollägare och short-termism, vilket är i linje med Francis och Smith 

(1995). 

Variablerna Kontrollägare visar antalet kontrollägare. 
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Inom IT-branschen generellt sett är många bolag relativt nystartade jämfört med resterande 

bolag inom en ekonomi (Cervenka, 2017a; 2017b). På grund av detta så är grundare av IT-

bolaget ofta ansedd som en kulturbärare och har ofta en central roll inom bolaget i form av 

ägare och aktiv inom bolagets ledning. Detta gör att yngre bolag generellt sett, men påtagligt 

inom IT-branschen, kan skilja sig från den bolagsstyrning som Berle och Means (1932) 

förespråkar med separation mellan ägande och kontroll. Samtidigt så har grundare av bolag en 

central roll för de normer som finns, vilket har stöd från den institutionella teorin (Hambrick 

och Mason, 1984; North, 1993; Lazonick och O’Sullivan, 2000) som menar att 

bolagsstyrningen påverkas av såväl interna som externa normer. Grundare till bolag tenderar 

även att ha större aktieinnehav, vilket skulle kunna kopplas till en mer långsiktig tidshorisont 

(Hedlund et al., 1985). Det förväntas med stöd från den institutionella teorin och tidigare studier 

finnas en negativ relation mellan närvarande grundare inom bolagsstyrningen och short-

termism. 

Variabeln Grundare är en dikotom variabel där värdet 1 representerar förekomsten av 

grundare kvar bland ägare och ledning, och värdet 0 representerar avsaknaden av grundare 

bland ägare och ledning. 

I tidigare studier så diskuteras olika ägartypers påverkan på bolagsstyrningen (Pålsson, 2001), 

samt att det finns skillnader även inom ägartyperna. Tidigare studier har funnit att institutionellt 

ägande kan ha både en positiv relation (Chen, Lin och Yang, 2014) och en negativ relation 

(Aghion, van Reenen och Zingales, 2013) till short-termism. Persson och Kuljanac (2017) 

finner bevis för att det finns skillnader mellan långsiktigt institutionellt ägande och kortsiktigt 

institutionellt ägande, och därför väljer denna studie att dela upp institutionellt ägande efter dess 

karaktäristiska tidshorisont. Som långsiktigt institutionellt ägande räknas stiftelser och 

investmentbolag, medan fondbolag, pensionsförvaltare och försäkringsbolag klassificeras som 

kortsiktiga institutionella ägare. Denna uppdelning är i enlighet med Persson och Kuljanacs 

(2017) studie, där den svenska kontexten är densamma som i denna studie men med ett annat 

urval. Det förväntas finnas en negativ relation mellan långsiktigt institutionella ägare och short-

termism, medan relationen förväntas vara positiv mellan kortsiktigt institutionella ägare och 

short-termism. 

Variabeln Långsiktiga_inst visar andelen röster kontrollerade av långsiktiga institutionella 

ägare i bolaget. 
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Variabeln Kortsiktiga_inst visar andelen röster kontrollerade av kortsiktiga institutionella 

ägare i bolaget. 

4.7.2.2.2 Optionsprogram 

Enligt agentteorin är det särintressen hos bolagets ledning som är grunden för agentproblem. 

Detta uppmärksammas även i tidigare studier, där Flammer och Bansal (2017) finner en negativ 

relation mellan optionsprogram till bolagets ledning och short-termism. Denna relation motsägs 

av Carmel (2008) som inte finner bevis för att optionsprogram påverkar bolagsstyrningen 

överhuvudtaget. Demsetz och Villalonga (2001) samt Boyer (2005) menar att det saknas 

tillräckligt med empiriska bevis för att fastslå relationen mellan optionsprograms förekomst och 

hur bolagsstyrningen ser ut, vilket motsäger Morck, Shleifer och Vishny (1988) som menar att 

optionsprogram skapar incitament för bolagets ledning att agera utifrån vad som är bäst för 

bolagets och dess ägare. Tidigare studier (Wowak, Mannor och Wowak, 2014); Flammer och 

Bansal, 2017) finner en negativ relation mellan förekomsten av optionsprogram och short-

termism, vilket även är den förväntade relationen i denna studie. Söderlindh och Holgersson 

(2013) operationaliserar likt Wowak, Mannor och Wowak (2014) samt Flammer och Bansal 

(2017) optionsprogram genom att ta hänsyn till dess förekomst, inte hur utformningen av 

optionsprogrammet ser ut. Med stöd av det så operationaliseras optionsprogram på samma sätt 

även i denna studie.  

Variabeln Optioner är dikotom variabel, där värdet 1 representerar att bolaget har ett 

optionsprogram och värdet 0 visar på avsaknad av optionsprogram. 

4.7.2.2.3 VD och styrelse 

Enligt Hart och Mellons (1970) så har åldern på ett bolags ledning en effekt på hur 

bolagsstyrningen är. En ung ledning förväntas vara mer långsiktiga och riskbenägna, medan en 

äldre ledning tenderar att söka efter stabilitet. Denna relation mellan ålder och tidshorisont inom 

bolagsstyrning får även stöd från Carlsson och Karlsson (1970) som menar att en äldre ledning 

tenderar att investera mindre i långsiktigt värdeskapande till förmån för short-termism. Då ett 

bolags VD är den enskilda person som har största inverkan på ett bolags operativa verksamhet 

i kombination med att ofta vara en del av ett bolags styrelse, så operationaliserar denna studie 

ledningens ålder med bolagets VD’s ålder. Denna operationalisering finner stöd från Cheng 

(2004) som menar på att det är åldern på just bolagets VD som är avgörande för ifall 
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bolagsstyrningen präglas av short-termism. Det finns en förväntan om att VD’s ålder har en 

positiv relation till short-termism. 

Variabeln Ålder_VD representerar åldern på bolagets VD. 

En oberoende styrelse definieras enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2018, s. 8) som en 

styrelse där majoriteten av styrelseledamöterna inte är knutna till bolagets verksamhet eller Top 

management team (TMT), samt att minst två av dessa styrelseledamöter även saknar koppling 

till bolagets “större aktieägare”. Vidare så får högst en person ha kopplingar till TMT, vilket 

oftast är bolagets VD. Detta leder till att för att räknas som en helt oberoende styrelseledamot 

behöver personen sakna en relation till såväl bolagets större ägare som bolagets verksamhet och 

TMT. Styrelsens oberoende har i tidigare studier (Baysinger, Kosnik och Turk, 1991; Bhagat 

och Black, 2002; Castro et al., 2009; Lu och Wang, 2018) bevisats påverka bolagsstyrningen. 

Det som skiljer denna studies operationalisering av oberoende styrelseledamot med studier från 

anglo-amerikanska ekonomier är att det i tidigare studier (Baysinger, Kosnik och Turk, 1991; 

Bhagat och Black, 2002; Castro et al., 2009) räckt med att sakna koppling till bolagets 

verksamhet och TMT för att räknas som oberoende, medan det i denna studie krävs att 

styrelseledamoten även är oberoende bolagets större ägare. Oberoende styrelse förväntas ha en 

positiv relation till short-termism, då kopplingen till aktieägare med stort innehav, som 

förväntas ha en lång tidshorisont för sina investeringar (Hedlund et al., 1985), saknas. Denna 

förväntning är i linje med agentteorin som menar att styrelsen kan ha särintressen, och således 

inte agerar för bolaget eller ägarnas bästa utan präglas av short-termism för att maximera sin 

personliga nytta. 

Variabeln Oberoende_styrelse består av kvoten mellan antalet oberoende styrelseledamöter 

och totalt antal styrelseledamöter. 

4.7.2.2.4 Kapitalstruktur 

För att inkludera kapitalstrukturens inverkan på långsiktigt värdeskapande och short-termism 

kommer variabeln Soliditet att användas. Bolag med en låg soliditet finansierar sin verksamhet 

genom externt kapital, och tenderar enligt tidigare studier såsom O’Connor, Rafferty och 

Sheikh (2013) att ha en högre grad av short-termism än bolag med hög soliditet. Detta kan 

enligt O'Connor, Rafferty och Sheikh (2013) bero på att investeringar i långsiktigt 

värdeskapande anses riskfyllda och därför inte är lämpliga att finansiera med externt kapital 

som är räntebärande, men det kan även vara så att bolag har en låg soliditet till följd av 

otillfredsställande resultat och således brist på likvida medel. Att använda soliditet för 
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kapitalstruktur är relevant då det visar hur stor del av bolagets totala tillgångar som är 

finansierade med eget kapital, och således inte finansierat med räntebärande skulder. Soliditet 

förväntas ha en negativ relation till short-termism. 

Variabeln Soliditet visar på kvoten mellan ett bolags eget kapital och dess totala tillgångar. 

4.7.2.2.5 Media 

Enligt Bednar (2012) så har media blivit en kontrollmekanism inom bolagsstyrningen som 

tillgodoser intressenter med information om bolaget. Genom medias bevakning av bolag så 

förväntas pressen på bolagen att ständigt presentera tillfredsställande kvartalsrapporter, varpå 

short-termism kan uppstå (Laverty, 1996; Liljeblom och Vaihekoski, 2007; Summers, 2015; 

McCann, 2017). Det finns därför en förväntat positiv relation mellan medias rapportering och 

short-termism. Data till variabeln är inhämtat från 884 stycken svenska trycka tidningar från 

källan Mediearkivet. 

Variabeln Media visar på antalet gånger som bolaget blivit omnämnda i svensk media per år. 

4.7.2.2.6 Normer 

Anglo-amerikanska ägare är präglade av short-termism enligt Summers (2015) och Surowiecki 

(2015). Denna prägel av short-termism menar Henrekson och Jakobsson (2003) har influerat 

den svenska bolagsstyrningen. Av den anledningen förväntas en positiv relation mellan 

röstandel på bolagsstämman för anglo-amerikanska ägare och short-termism i 

bolagsstyrningen. Till studiens första del, mellan år 1993 till 1999, är allt utländskt ägande 

inkluderat i denna variabel, då det till studiens bästa kännedom inte finns möjlighet att dela upp 

ägandet utifrån nationalitet (Sundqvist, 1993; 1995; 1997; 1999). För resterande år, 2001 till 

2015, har ägarens nationalitet kunnat urskiljas och därför har enbart anglo-amerikanska ägare 

inkluderats. Att använda denna operationalisering, trots bristen kopplad till data, är relevant 

enligt studien då Henrekson och Jakobsson (2003) argumenterar för att det utländska ägandet 

haft stor inverkan på den svenska bolagsstyrningen. 

Variabeln Angloam_ägande representerar den sammanlagda röstandelen för anglo-

amerikanska ägare. 

Enligt Henrekson och Jakobsson (2003) innebar avregleringen kring utländskt ägande i svenska 

bolag att Sverige snabbt utsattes för och påverkades av den anglo-amerikanska 

bolagsstyrningen. Likt anglo-amerikanska ägare förväntas därför även anglo-amerikanska 
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styrelseledamöter ha en inverkan på bolagsstyrningen. Anglo-amerikanska styrelseledamöter 

förväntas ha en positiv relation till short-termism. 

Variabeln Angloam_styrelse visar andelen anglo-amerikanska styrelseledamöter i bolagets 

styrelse. 

Stafsudd (2009) menar att det i en svensk kontext råder “a small world approach”, vilket innebär 

täta nätverk mellan viktiga aktörer för bolag såsom dess ägare och ledning. För att undersöka 

ifall detta påverkar normspridningen av short-termism så används därför en variabel i denna 

studie som operationaliserar täta nätverk mellan styrelser. Enligt Jonnergård, Svensson och 

Kärreman (1996) så kännetecknas den svenska kontexten av styrelseledamöter som sitter med 

i flera bolagsstyrelser samtidigt, vilka skapar förutsättningar för de täta nätverk som Stafsudd 

(2009) funnit. Av den anledningen så operationaliseras styrelsekopplingar genom antalet bolag 

som har minst en styrelseledamot gemensamt med bolaget som observeras. Det finns en 

förväntad negativ relation mellan styrelsekopplingar och short-termism. Detta motiveras av att 

styrelsekopplingar inom svenska bolag skulle kunna motverka normspridningen av short-

termism från utländska ägare och styrelseledamöter. Samtidigt som studien förväntar sig en 

negativ relation till short-termism, så skulle relationen även kunna förväntas vara positiv då 

tätare nätverk möjliggör spridning av short-termism ifall short-termism är en norm inom 

bolagsstyrning även hos svenska styrelseledamöter i urvalet. 

Variabeln Styrelsekopplingar visar på antalet andra bolag någon ur den egna styrelsen sitter i. 

4.7.3 Kontrollvariabler 

4.7.3.1 Storlek 

Storlek är en relevant kontrollvariabel vid studier som inkluderar agentproblem, då ett bolags 

ledning kan försöka öka bolagets storlek av eget intresse för att framstå som mer framgångsrika, 

även kallad Empire building, eller att ersättningen är kopplad till exempelvis marknadsvärde 

(Fama och Jensen, 1983; Rediker och Seth, 1995). Enligt Lu och Wang (2018) anses ett bolags 

storlek vara ett ”standardattribut” som lämpar sig att inkluderas inom de flesta 

forskningsområden inom företagsekonomin. Enligt Schumpeter (1944) så är större bolag mer 

innovativa och mer kapabla att utnyttja långsiktiga investeringar till att skapa värdetillväxt och 

konkurrenskraft jämfört med små bolag (Nicholas, 2003). Denna relation mellan bolagets 

storlek och dess innovationskraft får stöd från Gayle (2001). Enligt Kinugasa (1998), och 

Parcharidis och Varsakelis (2010) så anses dock långsiktiga investeringar viktigare för små 
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bolag, då de kunnat påvisa att finansmarknaden reagerar tydligare när små bolag investerar 

långsiktigt jämfört med stora bolag. Detta kan tolkas som att det från finansmarknadens sida 

anses viktigare för små bolag att agera långsiktigt än för stora bolag. Det finns olika mått att 

operationalisera ett bolags storlek med såsom omsättning, vinst eller eget kapital, men kommer 

i denna studie att operationaliseras utifrån bolagets tillgångar vilket är i linje med den tidigare 

studien genomförd av Lee och O’Neill (2003). 

Variabeln Tillgångar visar på bolagets totalt bokförda tillgångar. 

4.7.3.2 Lönsamhet 

Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski (2015) finner att short-termism är mer närvarande i bolag 

där lönsamheten är låg, eller till och med negativ. På grund av detta så tycks det finnas en positiv 

påverkan på short-termism när bolaget presterar sämre resultat eller har likviditetsbrist. Detta 

stödjer Chengs (2004) tes om att det kan vara mer rationellt för icke-lönsamma bolag att präglas 

av short-termism för att undvika konkurs. För att mäta lönsamhet och likviditet används två 

rent finansiella operationaliseringar som visar på ifall bolaget besitter förmågan att presentera 

vinst eller ifall bolaget drivs med förlust. Den andra operationaliseringen visar på ifall bolaget 

enligt dess balansräkning förväntas ha problem att betala sina kortsiktiga skulder, vilket skulle 

ge en rationell anledning för bolag att präglas av short-termism. 

Variabeln Positivt_resultat är en dikotom variabel, där värdet 1 representerar de bolag som 

har ett positivt resultat och värdet 0 representerar de bolag som har ett negativt resultat. 

4.7.3.3 Sektor 

Det finns statistik som visar på att bolagsstyrningen i en svensk kontext skiljer sig mellan ifall 

bolag är värdeskapande genom tillverkning eller ifall värde genereras genom exempelvis 

konsulttjänster (Tillväxtverket 2014a, 2014b, 2016). Att bolagsstyrningen skiljer mellan olika 

branscher och inom dessa branscher beroende på sektor får även stöd från tidigare studier likt 

McGahan och Porter (1997). Fama och Jensen (1983) menar att ett bolags kontrollmekanismer 

och dess effekt på bolagsstyrningen beror på inom vilken bransch och sektor bolaget är 

verksamt i. Det kan därigenom tolkas som att det finns skillnader mellan sektorer som bör 

kontrolleras för vid studier om bolagsstyrning. Detta skapar en förväntan om att detta 

förhållande skulle kunna råda även i den kontext där studiens urval återfinns. Till följd av att 

tillverkande bolag har ett större behov av att investera långsiktigt så förväntas dessa präglas av 

en lägre grad av short-termism än icke-tillverkande bolag som inte har samma direkta 
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investeringsbehov. Indelningen av vilken sektor ett bolag tillhör är gjord efter ICB’s 

klassificering, vilket är hämtat från Thomson Reuters Eikon Datastream. 

Variabeln Sektor är en dikotom variabel, där värdet 1 representerar tillverkande IT-bolag och 

värdet 0 representerar icke-tillverkande bolag. 

4.7.3.4 År 

Variabel År är en dikotom variabel, där värdet 1 representerar ifall observationen är från aktuellt 

år medan värdet 0 visar att observationen inte är från aktuellt år. 

Tabell 4.2 Studiens variabler 

Variabel Förkortning Operationaliserar 

Marknadsvärde/Totala tillgångar 

(Naturliga logaritmen) 

lnTQ Finansiella prestationer 

Aktiekurs/Resultat per aktie (Naturliga logaritmen)  lnPE Finansiella prestationer 

Resultat/Totala tillgångar ROA Finansiella prestationer 

Resultat/Eget kapital ROE Finansiella prestationer 

FoU/Omsättning (Naturliga logaritmen) lnFoU/Oms Långsiktigt 

värdeskapande 

Utdelning/Resultat (Naturliga logaritmen) lnPayout ratio Short-termism 

Immateriella tillgångar/Totala tillgångar IM/Tillgångar Short-termism 

Förändring anställda (Naturliga logaritmen) lnAnställda Short-termism 

Antal finansanalytiker som följer bolaget Finansanalytiker Informationsasymmetri 

Antal kontrollägare med 10 % av röster Kontrollägare Ägarstruktur 

Närvaro av grundare Grundare Ägarstruktur 

Närvaro av optionsprogram Optioner Optionsprogram 

VD’s ålder Ålder_VD VD och styrelse 

Eget kapital/Totalt kapital Soliditet Kapitalstruktur 

Antal omnämningar i media Media Media 

Anglo-amerikanskt ägande/Totalt ägande Angloam_ägande Normer 

Närvaro av angloamerikanska styrelseledamöter Angloam_styrelse Normer 

Styrelsekopplingar Styrelsekopplingar Normer 

Storlek mätt i totala tillgångar Tillgångar Kontrollvariabel 

Lönsamhet Positivt_resultat Kontrollvariabel 

Tillverkande bolag Sektor Kontrollvariabel 

År för observation År Kontrollvariabel 
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4.8 Djupgående analys 
Då studien ämnar att med tydlighet uppnå sitt syfte, så har en djupgående analys inkluderats 

utöver studiens huvudsakliga analys av resultat från den teoretiska modellen. Detta för att kunna 

inkludera ytterligare faktorer som förväntas kunna bidra till variationen av short-termism inom 

den svenska bolagsstyrningen. Dessutom så testas relationer mellan short-termism, långsiktigt 

värdeskapande och finansiella prestationer utöver studiens teoretiska modell, vilket bedöms öka 

förståelsen ytterligare för dessa fenomen inom bolagsstyrning. 

Ett par variabler har inte varit möjliga att insamla för samtliga år i studien, likt data om 

styrelseledamöters oberoende från större ägare och verksamheten. Detta gäller i huvudsak 

mellan åren 1993 till 1999, vilket beror på att Svensk kod för bolagsstyrning (2018) inte 

innefattande denna information under dessa år samt att de databaser som använts för inhämtning 

av denna data för åren 2001 till 2015 inte innehöll denna data heller. På grund av detta har dessa 

variabler exkluderats från studiens huvudsakliga modell, men undersöks i den djupgående 

analysen. OLS-regressionen är genomförd listwise vilket medför att vissa av åren inte finns 

representerade. Detta ses inte som optimalt i studien men ändå av relevans då det förväntas ge 

bättre förståelse än om studien kört regressionen pairwise. Nyttan med den fördjupande 

analysen är att hitta “dolda” relationer som kan undersökas djupare och med högre statistisk 

pricksäkerhet i framtida studier, samt fungera som ett komplement till de empiriska bevis som 

denna studie finner via den huvudsakliga modellen. Det finns dessutom en poäng i att göra 

denna djupgående analys utifrån ett metodmässigt perspektiv, då det ökar studiens reliabilitet 

och kan komplettera de operationaliseringar som är använda i den huvudsakliga teoretiska 

modellens regressioner för att säkerställa att studiens validitet är hög. 

I den djupgående analysen så inkluderas de variabler som exkluderats från studiens 

huvudsakliga modell på grund av saknade värden, men som anses vara av teoretisk och praktisk 

relevans med potential att bidra till framtida empirisk bevisning. Analysen är skapad genom att 

använda den teoretiska modell som studien grundar sina regressionsmodeller på, och addera 

variabler som anses vara relevanta att analyser med stöd från agentteorins diskussion om ägande 

och kontroll (Berle och Means, 1932). 

I den djupgående analysen inkluderas även resultat från regressioner och Pearsons 

korrelationstest där samtliga variabler för short-termism, långsiktigt värdeskapande, 
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kontrollmekanismer samt kontrollvariabler inkluderats och testats mot studiens variabler för 

finansiella prestationer. Detta för att se djupgående hur kontrollmekanismer, short-termism och 

långsiktigt värdeskapande förhåller sig till finansiella prestationer. Att även genomföra dessa 

tester av studiens data förväntas höja förståelsen ytterligare för short-termism, långsiktigt 

värdeskapande och finansiella prestationer ur ett bolagsstyrningsperspektiv. Anledningen till 

att dessa regressioner inte inkluderats i studiens huvudsakliga fokus beror på bristen av 

observationer till följd av att även dessa regressioner testas listwise. I enlighet med tumregeln 

från Hair et al., (2013) om att det ska finnas minst 10 gånger fler observationer än oberoende 

variabler så hade studiens reliabilitet sjunkit om dessa regressioner bedömts på samma sätt som 

de regressioner som nu används som huvudsaklig grund till analys och slutsatser. Trots detta 

har studien genomfört samma statistiska kontroll för dessa extra-regressioner, då det anses vara 

av vikt för att bibehålla hög tillförlitlighet i resultaten. 

4.9 Metodkritik 

Då en kvantitativ studie bedöms vara av hög kvalitet ifall studien uppnår en hög reliabilitet, är 

replikerbar och har en hög validitet (Bryman och Bell, 2017) så har denna studie valt att 

presentera dess metod och operationaliseringar utförligt. Genom att studiens data är inhämtad 

från tillförlitliga källor såsom årsredovisningar samt databaserna Thomson Reuters Eikon 

Datastream och Holdings i stor utsträckning så anses studien ha en hög reliabilitet. Detta är av 

vikt för att se såväl resultat som analys i studien som pålitlig och skapar relevans för dess 

slutsatser. Vidare så är studiens metodval presenterade, vilket gör att studien är möjlig att 

replikera. För att höja studiens validitet så har operationaliseringar gjorts med stöd av teori och 

tidigare studier, och den sekundära data som använts är hämtad från tillförlitliga källor. En hög 

validitet är av vikt, då det påvisar att det studien ämnat att mäta även har blivit mätt. Genom att 

ta hänsyn till dessa tre kriterier så har studien ämnat att skapa trovärdighet i dess resultat, som 

analyserats genom relevanta mått och som även kan replikeras. 

Studien har valt att testa sina frågeställningar och uppfylla sitt syfte genom en kvantitativ metod 

med en deduktiv forskningsansats. Detta har gjorts för att kunna applicera teori och tidigare 

studier på den data som insamlats, och uppnå ett högt antal observationer att undersöka genom 

OLS-regressioner. Dessa metodval har påverkat studien genom att ha ökat dess möjlighet att 

generalisera resultaten, men har samtidigt gjort att den insamlade datan inte analyserats 

djupgående för att förstå varje specifik observation. Om studien haft som syfte att försöka 
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redogöra på detaljnivå hur short-termism, långsiktigt värdeskapande och finansiella 

prestationer förhåller sig till varandra inom ett fåtal bolag skulle en kvalitativ metod kunnat ha 

lämpat sig bättre. Förutsatt detta så anser denna studie att det varit mer lämpat att följa de 

metodval som är gjorda för att besvara studiens frågeställningar, och således har metodvalen 

haft en positiv inverkan för att finna empiriska bevis. 

Studien har inhämtat data för vartannat år mellan åren 1993 till 2015. Detta kan ha påverkat 

studiens resultat både positivt och negativt. Positivt i den mån att studien genom att inhämta 

vartannat år istället för varje år kunnat förlänga den totala tidsperioden som studien undersöker, 

vilket skapar möjlighet att se förändring i kvantitativ data och således mönster inom 

bolagsstyrningen (Jonnergård, Kärreman och Svensson, 2014; Bryman och Bell, 2017). 

Samtidigt som denna positiva påverkan finns, så går det även att förmoda att insamlingen av 

data för vartannat år även kan ha påverkat negativt. Detta genom att studien tappat antal 

observationer att studera från de år när mest data funnits tillgänglig, vilket är mellan åren 2001 

och 2015. Vidare kan det ha påverkat negativt genom att det kan ses som mindre relevant att 

exempelvis fördröja effekten av variabler i regressionerna. Detta hade kunnat göras genom att 

exempelvis långsiktigt värdeskapande för år 1993 skulle testats mot finansiella prestationer år 

1994. Trots att det finns såväl positiva som negativa aspekter med att insamla data för vartannat 

år, så anser studien att det varit nödvändigt att genomföra studien med sådan datainsamling då 

det ökat tidsperioden som undersöks och således ökat möjligheterna att finna kvantitativa 

mönster (Jonnergård, Kärreman och Svensson, 2014). 

Att studien minskat möjligt antal observationer genom att insamla data för vartannat år kan ha 

påverkat resultaten. I kombination med att en relativt stor andel av de insamlade 

observationerna exkluderats till följd att studien testat all data listwise, så kan förklaringsgraden 

sjunkit något. Det har inneburit att en stor mängd observationer exkluderats då ett fåtal variabler 

har avsevärt mer saknade värden än övriga. Samtidigt som detta kan ha en negativ påverkan så 

ser studien en styrka i att metoden listwise ger samtliga observationer samma vikt i resultatet 

vilket skapar en högre grad av generaliserbarhet för urvalet. I den djupgående analysen har fler 

variabler inkluderats som ansetts ha haft för få observationer tillgängliga för att inkluderas i de 

huvudsakliga testerna. I den kan ses att flera år förlorar samtliga observationer på grund av att 

regressionen exkluderar saknade värden listwise. 
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Ett par av de beroende variablerna led av heteroskedasticitet, varpå den naturliga logaritmen 

använts för att omvandla dem till en mer normalfördelad version av den ursprungliga variabeln 

och därmed även minska heteroskedasticitet. Detta innebär att negativa resultat har exkluderats 

då de inte är möjliga att logaritmera. Detta metodval kan ifrågasättas då det leder till ytterligare 

bortfall i ett urval med en redan stor mängd saknade värden, men anses nödvändig för att kunna 

genomföra en regression med variablerna. Denna förändring innebär en viss förändring vid 

tolkning av koefficienterna, då en förändring i en absolut oberoende variabel nu innebär en 

procentuell ökning i den logaritmerade variabler (Dougherty, 2016). Detta påverkar däremot 

inte analysen då studien har valt att fokusera på riktningen på koefficienten och inte hur stor 

den är. 

Vid tolkning av studiens resultat så har inga test för kausalitet genomförts. Ett sådant test skulle 

utöver befintlig teori och tidigare studier kunnat öka denna studies förklaringsgrad ytterligare. 

Anledningen till att ett kausalitetstest inte genomförts grundar sig i de begränsningar som 

funnits i såväl tid som tekniskt i statistikprogrammet SPSS. Trots att studien inte undersökt de 

kausala sambanden rent statistiskt så finner studien ändå styrka i sin analys, då analys och 

slutsats grundar sig i väletablerade teorier och tidigare studier. 

4.10 Etiska överväganden 

Det är viktigt att ta hänsyn till information som kan vara etiskt känslig, likt Bryman och Bell 

(2017) diskuterar. Då denna studie fokuserar på den svenska IT-branschen generellt sett och 

hur relationen mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande ser ut, så anser författarna 

att det inte råder någon risk för etiska övertramp. Detta på grund av att data för bolagen inte 

anses som känslig då alla bolag i urvalet är publika bolag noterade på Stockholmsbörsen. Detta 

medför att all information som används är sedan tidigare tillgänglig för alla. Inga specifika 

bolag i urvalet är namngivna i studien, vilket minskar risken för partiska beslut vid 

datahantering eller vid analys av resultaten. 
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5 Resultat och analys 

Detta kapitel öppnar upp med en redogörelse av deskriptiv statistik, vilket sedan följs av en 

korrelationsanalys. Därefter presenteras resultat från studiens regressioner, 

signifikansmatriser samt en presentation om hur hypoteser kan stödjas eller inte med studiens 

resultat. Vidare följer en analys av de resultat som studien funnit via korrelationsanalysen samt 

regressionsmodeller. Dessa resultat diskuteras utifrån teori och tidigare studier, för att 

avslutningsvis bli förklarade utifrån ett agentteoretiskt perspektiv. 

5.1 Deskriptiv statistik 

“Mathematics is just another way of predicting the future” 

(Ralph Abraham) 

5.1.1 Medelvärden för beroende variabler 

För att åskådliggöra hur studiens beroende variabler mellan år 1993 till 2015 har utvecklats så 

har diagram presenterats. I dessa har variablerna för finansiella prestationer, långsiktigt 

värdeskapande och short-termism delats upp per fenomen inom bolagsstyrning för att skapa 

diagram som är lättare att tolka. 

Det finns en viss variation mellan de olika värden som studien använt för att operationalisera 

finansiella prestationer. En faktor som går att tolka enligt studien är att IT-bolag har negativa 

medelvärden i finansiella prestationer när det baseras på resultat, vilket påvisar att det finns en 

betydande andel av urvalet som inte nått lönsamhet i sin verksamhet. Detta tycks vara som mest 

påtagligt i närheten av såväl IT-bubblan runt millenniumskiftet (Berg, 2007) som precis innan 

finanskrisen mellan 2007 och 2009 (Brealey, Myers och Allen, 2017). Operationaliseringen 

Tobin’s Q som är tilltänkt att påvisa finansiella prestationer som baseras på aktiekurs visar en 

relativt jämn nivå på medelvärden under hela perioden, medan bolagens medelvärde i variabeln 

PE påvisar en viss volatilitet där ett visst mönster går att urskiljas som följer bolagens 

avkastning mätt i resultat. 
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Diagram 5.1 Finansiella prestationer 

 

När det kommer till medelvärdet för långsiktigt värdeskapande, operationaliserat som kvoten 

mellan FoU och bolagets omsättning, så går det att se en variation av medelvärdet mellan åren 

i studien. År 1993 är starkt präglat av få men större bolag, medan år 2015 präglas av att det 

finns fler noterade bolag av mindre storlek. Samtidigt går det att se hur kvoten mellan FoU och 

omsättning är som störst i tider som påverkas av osäkerhet, där såväl IT-bubblan vid 

millenniumskiftet (Berg, 2007) som finanskrisen i slutet av första decenniet på 2000-talet 

(Brealey, Myers och Allen, 2017) har de högsta värdena. Att värdena för långsiktigt 

värdeskapande är som högst just vid dessa år förmodas av studien kunna förklaras av att IT-

bolags omsättning sjunkit drastiskt, men att de samtidigt haft ett behov av att investera 

långsiktigt för att överleva inom en bransch med hög konkurrens. Det går även att urskilja en 

svagt negativ trend inom långsiktigt värdeskapande mellan åren 1993 till 2015. 

Diagram 5.2 Långsiktigt värdeskapande 

 

De medelvärden som finns i studien som operationaliseras som short-termism ligger relativt 

jämnt mellan studiens år för undersökning. Detta kan förklaras av den natur som finns för dessa 

variabler, där kvoten mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar aldrig kan överstiga 

värdet 1 till följd av att immateriella tillgångar inkluderas i totala tillgångar. Vidare så syns att 

utdelningskvoten som visar hur stor del av bolagets resultat som delas ut till aktieägarna även 
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den håller sig relativt oförändrad. Tillväxten i anställda för bolagen tycks öka, men där 

tillväxttakten avtar något efter millenniumskiftet. 

Diagram 5.3 Short-termism 

 

5.2 Värden hos variabler 

Syftet med att presentera deskriptiv statistik är för att kunna göra en grundläggande kontroll 

och få ökad förståelse av studiens variabler. Därför presenteras variablernas antal observationer, 

medelvärde, medianvärde, minimum- samt maximumvärde samt variabelns standardavvikelse. 

Medelvärdet för variabeln visar det värde man får genom att addera värdet av samtliga 

observationer för variabeln, och sedan dividera med antal observationer. Det ger en känsla för 

hur stort värdet är på den “typiska” observationen. Vidare går medelvärdet att jämföra med 

medianvärdet, vilket innebär den observation för en variabel som återfinns vid den 50:e 

percentilen. Om medelvärdet och medianvärdet är relativt lika går det att förvänta sig att 

variabeln inte innehåller anmärkningsvärt antal extremvärden. Vidare går det att se till 

variabelns minimum- och maximumvärde, vilket visar hur det minsta och största värdet på en 

observation för variabeln är. Samtliga av dessa värden kan sedan jämföras med 

standardavvikelsen för variabeln, vilket indikerar hur stor avvikelsen inom en variabel är från 

dess medelvärde (Bryman och Bell, 2017).  
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Tabell 5.1 Beroende variabler 

Variabel N Minimum Maximum Medel Median Standardavvikelse 

FoU/Oms 558 0 0,771 0,026 0,003 0,072 

TQ 518 0,024 178,280 3,726 2,075 9,914 

PE 397 -124,657 362,105 29,120 17,000 48,449 

ROA 727 -289,460 363,251 -3,009 5,270 38,294 

ROE 728 -608,550 148,730 -9,396 9,039 62,671 

Payout ratio 647 -225,0 103,704 19,039 0 30,815 

IM/Tillgångar 742 0 0,998 0,262 0,205 0,242 

Anställda 715 0 26,700 1,270 1,020 1,830 

 

Tabell 5.2 Oberoende variabler och kontrollvariabler 

Variabel N Minimum Maximum Medel Median Standardavvikelse 

Finansanalytiker 218 0 34 2,01 0 5,081 

Kontrollägare 218 0 4 0,91 1 1,015 

Grundare 218 0 1 - - - 

Optioner 218 0 1 - - - 

Ålder_VD 218 33 66 49,2 49 7,016 

Soliditet 218 0 99,99 70,857 76,315 24,328 

Media 218 0 98410 4187 850 10686,040 

Angloam_ägande 218 0 82,9 2,230 0,09 7,933 

Angloam_styrelse 218 0 1 - - - 

Styrelsekopplingar 218 0 19 4,72 4 3,923 

Tillgångar 218 1993 74453000 92130

2 

 5338268,689 

Positivt_resultat 218 0 1 - - - 

Sektor 218 0 1 - - - 
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5.3 Korrelationsanalys 

För att analysera de samband som finns mellan samtliga variabler som inkluderats i 

regressionerna har Pearsons korrelationstest genomförts. Tabell 5.3 visar korrelation mellan 

samtliga variabler och insinuerar därmed även vilka relationer som kan förväntas i en 

regression. Genom att ha Pearsons korrelationstest som grund så har även studiens teoretiska 

modell utformats, för att finna så god grund som möjligt att förvänta sig en relation mellan olika 

variabler, samtidigt som studien till sin bästa förmåga upptäcker och undviker 

multikollinearitet.  

I analysen framgår att både lnFoU/Oms och Finansanalytiker visar en positiv korrelation mot 

lnTQ samtidigt som lnAnställda förväntas ha en negativ. Variabeln lnAnställda visar en positiv 

korrelation med lnPE. ROA och ROE visar liknande korrelationer. En negativ korrelation 

mellan lnFoU/Oms och ROA samt ROE. lnPayout ratio och lnAnställda visar en positiv 

korrelation ROA samt ROE.  

Variablerna Kontrollägare, Grundare och Optioner visar en negativ korrelation med 

lnFoU/Oms medan Soliditet påvisar en positiv relation. Mot lnPayout ratio visar variablerna 

Finansanalytiker, Kontrollägare och Styrelsekopplingar upp en negativ korrelation medan 

Soliditet visar en positiv. Kontrollägare visar en positiv relation medan Soliditet visar en negativ 

relation till lnAnställda. Ingen av variablerna visade en signifikant relation med IM/Tillgångar.  

I stycke 5.5 Signifikansmatriser följer en jämförelse mellan denna korrelationsanalys och 

studiens resultat från regressionsmodellerna för att se vilka resultat som skiljer sig åt, liknar 

varandra och är signifikanta. Pearsons korrelationstest har även genomförts per varje 

genomförd regression för jämförelse med respektive regression men då resultaten inte skiljt sig 

nämnvärt mellan regression och korrelationsanalys för respektive modell kommer endast 

resultat från regressionsmodeller att presenteras. Efterfrågas fullständiga resultat från Pearsons 

korrelationstest mellan samtliga variabler och för varje regression kan dessa fås av studiens 

författare vid förfrågan.  
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Tabell 5.3 Pearsons korrelationstest 

Pearsons korrelation lnTQ lnPE ROA ROE (1) (2) (3) (4) 

lnFoU/Oms (1) ,134* 0,021 -,219* -,183* 1 -0,045 -0,016 0,011 

lnPayout ratio (2) 0,001 -0,024 ,221* ,323* -0,045 1 -0,022 -0,025 

lnAnställda (3) -,105* ,156* ,099* ,119* -0,016 -0,022 1 0,020 

IM/Tillgångar (4) 0,031 -0,024 0,036 0,024 0,011 -0,025 0,020 1 

Finansanalytiker ,106* 0,019 -,105* -,106* 0,032 -,078* 0,025 -0,021 

Kontrollägare -0,052 0,052 -0,028 -0,001 -,140* -,115* ,120* 0,015 

Grundare -0,032 -0,047 0,058 0,013 -,170* 0,043 -0,036 -0,044 

Optioner -,168* -,154* ,240* 0,002 -,191* -0,028 -0,012 0,002 

Ålder_VD 0,021 -0,032 -0,016 0,003 -0,066 -0,051 0,004 0,056 

Soliditet 0,007 -0,060 -,122* -0,067 ,156* ,141* -,100* 0,046 

Media -0,033 0,001 -0,032 -,141* -0,055 -0,059 -0,050 -0,038 

Angloam_ägare 0,066 0,049 ,210* 0,050 -0,066 -0,001 0,052 0,004 

Angloam_styrelse 0,001 0,045 0,067 0,029 -0,003 -0,048 0,029 -0,010 

Styrelsekopplingar -,124* -0,036 -,135* -,164* -0,047 -,115* 0,025 0,047 

Tillgångar 0,044 -0,064 0,017 0,023 0,014 0,029 -0,010 -0,017 

Positivt_resultat -0,011 0,063 0,066 ,087* 0,061 0,026 -0,006 0,012 

Sektor 0,015 -0,044 -0,036 -0,038 0,064 -0,070 -0,052 -0,023 

*: signifikant relation 

5.4 Resultat från regressioner 
I studiens kapitel Teoretiskt ramverk diskuteras att short-termism och långsiktigt 

värdeskapande förmodas ha en relation till varandra. Trots detta ses inte dessa två begrepp inom 

bolagsstyrning som varandras motsatser inom samma fenomen, utan som två olika fenomen 

inom bolagsstyrning. Av den anledningen finns det skäl att misstänka att kontrollmekanismer 

kan ha en direkt relation till långsiktigt värdeskapande likt det har på short-termism. På grund 

av det testar studien för ifall varians inom långsiktigt värdeskapande kan förklaras av samma 

kontrollmekanismer som short-termism. På grund av detta testas studiens teoretiska modell likt 

den beskrivs i kapitlet Teoretiskt ramverk, men adderar ytterligare ett test där studiens 

kontrollmekanismer testas mot långsiktigt värdeskapande istället för enbart mot short-termism. 

Att göra detta ytterligare test ökar studiens möjligheter att beskriva relationen mellan short-
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termism, långsiktigt värdeskapande och finansiella prestationer och således uppfylla studiens 

syfte i högre grad.  

I regressionerna för finansiella prestationer ingår lnTQ, lnPE, ROA samt ROE som beroende 

variabler i respektive regression. Mot dessa testas långsiktigt värdeskapande och short-termism. 

Långsiktigt värdeskapande testat genom två olika regressioner och i båda är lnFoU_Oms den 

beroende variabeln. De oberoende variablerna skiljer sig och består i den första regressionen av 

lnPayout ratio, lnAnställda samt IM/Tillgångar då regressionens testar förhållande mellan 

short-termism och långsiktigt värdekspande. I den andra regressionen testas studiens 

kontrollmekanismer som oberoende variabler. Regressionerna som testar relationen mellan 

kontrollmekanismer och short-termism har tre olika beroende variabler för respektive 

regression; lnPayout ratio, lnAnställda samt IM/Tillgångar. Som oberoende variabler används 

studiens kontrollmekanismer. 

I samtliga modeller ingår Tillgångar, Positivt_resultat och Sektor som kontrollvariabler samt 

dummyvariabler för år där år 1993 fungerar som referensår. Detta innebär att variabeln för år 

1993 exkluderats från regressionsmodellerna för att möjliggöra att resterande år jämförs med 

år 1993. 

5.4.1 Finansiella prestationer 

5.4.1.1 Finansiella prestationer baserat på aktiekurs 

Modellen med lnTQ som beroende variabel är inte signifikant, och har en förklaringsgrad med 

R2-värde på 0,051. Således är resultat i denna regression inte tillräckligt tillförlitliga för att ligga 

till grund för empiriska bevis.  
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Tabell 5.4 Regressionsresultat lnTQ 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson 

lnTQ 0,051 -0,001 0,491 1,421 

Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 

Konstant 0,753  0,000*  

lnFoU/Oms 0,053 0,142 0,014* 0,893 

lnPayout ratio -0,001 -0,002 0,968 0,962 

lnAnställda -0,069 -0,031 0,576 0,953 

IM/Tillgångar 0,171 0,043 0,428 0,969 

Tillgångar 2,370 0,029 0,597 0,941 

Positivt_resultat 0,136 0,071 0,199 0,953 

Sektor 0,037 0,019 0,726 0,968 

År Ja    

*: signifikant resultat. 

När finansiella prestationer operationaliseras med studiens andra variabel för långsiktiga 

finansiella prestationer, lnPE, så fann studien ingen signifikant modell. Oavsett ifall modellen 

hade varit signifikant så är förklaringsgraden låg, vilket tyder på att lnPE inte har en tydlig 

relation till studiens oberoende variabler. Regressionsmodellen har även ett lågt värde i Durbin 

Watsons-test vilket kan tyda på autokorrelation. 

Tabell 5.5 Regressionsresultat lnPE 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson 

lnPE 0,099 0,029 0,129 0,423 

Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 

Konstant 2,388  0,000*  

lnFoU/Oms 0,015 0,038 0,573 0,880 

lnPayout ratio 0,002 0,004 0,955 0,965 

lnAnställda 0,546 0,214 0,001* 0,932 

IM/Tillgångar -0,057 -0,013 0,844 0,948 

Tillgångar -3,628 -0,046 0,484 0,917 

Positivt resultat 0,274 0,127 0,050* 0,940 

Sektor 0,093 0,042 0,516 0,943 

År Ja    

*: signifikant resultat. 
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5.4.1.2 Finansiella prestationer baserat på resultat 

Studien kunde finna att modellen med variabeln ROA som beroende variabel är signifikant, 

men där förklaringsgraden är relativt låg (0,122 i R2-värde). Regressionens Durbin Watson-test 

påvisade inget tecken på autokorrelation, samt ingen indikation på dold multikollinearitet när 

regressionen testats extra noggrant utan kontrollvariabeln År. Studien har funnit en signifikant 

negativ relation mellan ROA och lnFoU/Oms, vilket i sig inte är förvånande då investeringar i 

långsiktigt värdeskapande är en kostnad som sänker ett bolags resultat. Detta är i linje med de 

tidigare studierna av Latham och Barun (2010) samt O’Connor, Rafferty och Sheikh (2013). 

Vidare finner studien en positiv relation som är signifikant mellan ROA och lnPayout ratio, 

vilket stödjer Lazonick och O’Sullivan (2000). Även lnAnställda visar på en positiv relation till 

ROA, vilket stödjer det neoklassiska perspektivet om att tillväxt kan skapas genom att öka 

arbetskraften (North, 1993; Storm, 2017). Resultatet stödjer Ireland och Hitts (2005), men 

motsäger Lazonick och O’Sullivan (2000) som menar att bolag på kort sikt kan öka sitt resultat 

genom att ‘trimma sin organisation’ och således dra ner på kostnader som associeras med 

bolagets anställda. 

Tabell 5.6 Regressionsresultat ROA 
Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson 

ROA 0,122 0,083 0,000* 1,498 

Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 

Konstant -19,148  0,004*  

lnFoU/Oms -2,992 -0,194 0,000* 0,895 

lnPayout ratio 3,718 0,204 0,000* 0,974 

lnAnställda 8,440 0,096 0,043* 0,969 

IM/Tillgångar 10,808 0,068 0,151 0,969 

Tillgångar 8,201 0,023 0,633 0,958 

Positivt_resultat 4,362 0,056 0,241 0,960 

Sektor 1,101 0,014 0,762 0,971 

År Ja    

*: signifikant resultat. 

När kortsiktiga finansiella prestationer operationaliseras med ROE så finner studien en 

signifikant modell med en högre förklaringsgrad än modellen med ROA (R2-värde 0,201 för 
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ROE jämfört med 0,122 för ROA). Regressionens Durbin Watson-test visade på ett lågt värde, 

vilket kan indikera att regressionen lider av autokorrelation. Regressionen påvisade ingen dold 

multikollinearitet när regressionen testats extra noggrant utan kontrollvariabeln År. Varibeln 

lnFoU/Oms visar på en signifikant negativ relation till ROE. Resultatet är i linje med tidigare 

studier (Latham och Barun, 2010; samt O’Connor, Rafferty och Sheikh, 2013). Vidare finner 

studien en signifikant relation mellan lnPayout ratio och ROE som är positiv. Studiens resultat 

stödjer således den tidigare studien av Lazonick och O’Sullivan (2000). Relationen mellan 

lnAnställda och ROE är även den signifikant positiv. Det resultatet motsäger Lazonick och 

O’Sullivan (2000). Vidare finner studien en positiv relation mellan Positivt_resultat och ROE, 

vilket är naturligt då ett positivt resultat skapar ett positivt värde för ROE. 

Tabell 5.7 Regressionsresultat ROE 
Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson 

ROE 0,201 0,166 0,000* 0,933 

Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 

Konstant -48,504  0,000*  

lnFoU/Oms -5,223 -0,223 0,000* 0,895 

lnPayout ratio 8,308 0,300 0,000* 0,973 

lnAnställda 18,085 0,135 0,003* 0,969 

IM/Tillgångar 9,106 0,038 0,402 0,970 

Tillgångar 1,361 0,025 0,584 0,958 

Positivt_resultat 11,057 0,093 0,040* 0,960 

Sektor 3,820 0,033 0,467 0,970 

År Ja    

*: signifikant relation 

5.4.2 Långsiktigt värdeskapande 

5.4.2.1 Långsiktigt värdeskapandes relation till short-termism 

Studien finner att modellen som undersöker relationen mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande är signifikant, men har en låg förklaringsgrad med ett R2-värde på 0,097. 

Regressionens Durbin Watson-test påvisade inget tecken på autokorrelation, däremot förekom 

en skillnad då testet genomfördes utan kontrollvariabeln År, som ett extra test för 
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multikollinearitet och regressionen förlorade då sin signifikans. Bland de variabler som 

undersöker relationen mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande så är det enbart 

variabeln Positivt_resultat som har en signifikant relation till lnFoU/Oms. Den relationen är 

positiv, vilket tyder på att bolag som går med vinst tenderar att investera mer i långsiktigt 

värdeskapande. Detta är i linje med Vishny och Schleifer (1997), Lee och O’Neill (2003) samt 

Cheng (2014). 

Tabell 5.8 Regressionsresultat short termism mot lnFoU/Oms 
Beroende variabel R2 Justerat R2 Signifikans Durbin Watson 

lnFoU/Oms 0,097 0,060 0,000* 1,689 
Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant -3,519  0,000*  

lnPayout ratio -0,046 -0,039 0,404 0,976 
lnAnställda -0,025 -0,004 0,925 0,969 
IM/Tillgångar 0,019 0,002 0,968 0,971 
Tillgångar 8,138 0,035 0,467 0,959 
Positivt_resultat 0,521 0,103 0,028* 0,974 
Sektor 0,210 0,042 0,368 0,973 
År Ja    

*: signifikant resultat. 

5.4.2.2 Långsiktigt värdeskapandes relation till kontrollmekanismer 

Modellen som undersöker relationen mellan kontrollmekanismer och långsiktigt 

värdeskapande påvisade att det fanns en signifikant relation mellan dessa. Vidare går att se att 

modellen har en förklaringsgrad i form av R2-värde på 0,253.  Regressionens Durbin Watson-

test påvisade inget tecken på autokorrelation, samt ingen indikation på dold multikollinearitet 

när regressionen testats extra noggrant utan kontrollvariabeln År. Regressionsmodellen kunde 

finna en signifikant negativ relation mellan grundarens närvaro och långsiktigt värdeskapande, 

vilket motsäger Hambrick och Mason (1984), North (1993) samt Henrekson och Jakobsson 

(2003). Det finns även enligt modellen en signifikant negativ relation mellan optionsprogram 

och långsiktigt värdeskapande, vilket stödjer Denning (2011) men motsäger McConnell och 

Servaes (1990), Mehran (1995) samt Flammer och Bansal (2017). Vidare fann modellen en 

signifikant positiv relation mellan bolags positiva resultat och långsiktigt värdeskapande, vilket 

är i linje med tidigare studier (Cheng, 2004; Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski, 2015).  
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Tabell 5.9 Regressionsresultat kontrollmekanismer mot lnFoU/Oms 
Beroende variabel R2 Justerat-R2  Signifikans Durbin Watson 

lnFoU/Oms 0,253 0,108 0,026* 1,786 
Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant -2,370  0,210  

Finansanalytiker 0,023 0,062 0,487 0,773 
Kontrollägare 0,308 0,150 0,088 0,792 
Grundare -0,826 -0,195 0,024* 0,826 
Optioner -1,036 -0,176 0,043* 0,809 
Ålder_VD -0,039 -0,131 0,131 0,808 
Soliditet 0,009 0,108 0,217 0,794 
Media 1,632 0,094 0,298 0,750 
Angloam_ägare 0,018 0,077 0,392 0,747 
Angloam_styrelse 0,582 0,076 0,374 0,830 
Styrelsekopplingar -0,050 -0,098 0,301 0,675 
Tillgångar 2,686 -0,083 0,386 0,670 
Positivt_resultat 0,878 0,208 0,017* 0,819 
Sektor 0,281 0,065 0,474 0,726 
År Ja    

*: signifikant relation 

5.4.3 Short-termism 

5.4.3.1 Short-termisms relation till kontrollmekanismer 

Short-termism har i denna studie operationaliserats på tre olika sätt, med variablerna lnPayout 

ratio, lnAnställda och IM/Tillgångar. När short-termism operationaliseras med den naturliga 

logaritmen av kvoten mellan ett bolags utdelning och resultat så fann studien en modell med 

signifikans. Modellen har ett R2-värde på 0,188. Regressionens Durbin Watson-test påvisade 

inget tecken på autokorrelation, däremot visade det extra testet för multikollinearitet att 

relationen mellan Soliditet och lnPayout ratio förlorade signifikansen vid exkludering av 

kontrollvariabeln År. Den signifikanta modellen påvisar att det finns en relation mellan 

lnPayout ratio och kontrollmekanismerna inom agentteorin (Rediker och Seth, 1995; Aguilera 

et al., 2015). Studien kunde finna en signifikant relation mellan lnPayout ratio och variablerna 

Kontrollägare, Soliditet och kontrollvariabeln Sektor. Den negativa relation som finns mellan 
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lnPayout ratio och Kontrollägare stödjer agentteorin (Fama och Jensen, 1983; Hedlund et al., 

1985). Resultatet i denna studie stödjer även tidigare studiers resultat (Thomsen och Pedersen, 

2000; Collin et al., 2014; Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski, 2015). Utöver variabeln 

Kontrollägare så var även den oberoende variabeln Soliditet signifikant mot lnPayout ratio, där 

resultatet stödjer såväl pecking order theory (Myers, 1984; Myers och Majluf, 1984) som 

tidigare studier (Himmelberg och Petersen, 1994; O’Connor, Rafferty och Sheikh (2013). 

Variabeln Sektor, som påvisar ifall bolaget tillhör sektorn med tillverkande bolag inom IT-

branschen visade även den en signifikant relation till lnPayout ratio. Detta resultat påvisar 

skillnader mellan olika sektorer vilket stödjer McGahan och Porter (1997) samt statistik som 

finns från Tillväxtverket (2014a; 2014b; 2016). 

Tabell 5.10 Regressionsresultat lnPayout ratio 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  

lnPayout ratio 0,188 0,071 0,044* 1,917 

Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 

Konstant 1,867  0,205  

Finansanalytiker -0,035 -0,086 0,261 0,844 

Kontrollägare -0,313 -0,159 0,037* 0,846 

Grundare 0,237 0,059 0,444 0,825 

Optioner -0,383 -0,069 0,366 0,848 

Ålder VD 0,000 0,001 0,992 0,841 

Soliditet 0,017 0,199 0,015* 0,743 

Media -1,622 -0,007 0,936 0,738 

Angloam_ägare 0,004 0,017 0,830 0,756 

Angloam_styrelse -0,489 -0,064 0,402 0,847 

Styrelsekopplingar 0,021 0,041 0,605 0,767 

Tillgångar -3,619 -0,102 0,211 0,734 

Positivt resultat 0,003 0,001 0,992 0,854 

Sektor -0,682 -0,157 0,046* 0,793 

År Ja    

*: signifikant resultat. 

När short-termism operationaliseras med variabeln lnAnställda så finner studien en signifikant 

modell med ett R2-värde på 0,176. Regressionens Durbin Watson-test påvisade inget tecken på 
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autokorrelation. Däremot finner inte studien att någon av de oberoende variablerna som 

operationaliserar olika kontrollmekanismer har en signifikant relation till lnAnställda. Trots att 

modellen med lnAnställda som beroende variabel är signifikant så finner studien ingen 

signifikant relation mellan någon av studiens kontrollmekanismer och lnAnställda. Modellen 

förlorar sin signifikans vid exkludering av variabeln År. 

Tabell 5.11 Regressionsresultat lnAnställda 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  

lnAnställda 0,176 0,071 0,032* 1,351 

Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 

Konstant 0,019  0,945  

Finansanalytiker 0,001 0,016 0,827 0,870 

Kontrollägare 0,025 0,066 0,361 0,846 

Grundare -0,011 -0,014 0,844 0,837 

Optioner 0,077 0,069 0,337 0,869 

Ålder VD 0,001 0,023 0,746 0,836 

Soliditet -0,001 -0,089 0,235 0,795 

Media -4,553 -0,128 0,096 0,756 

Angloam_ägare 0,002 0,046 0,546 0,766 

Angloam_styrelse 0,173 0,119 0,098 0,864 

Styrelsekopplingar 0,003 0,027 0,724 0,743 

Tillgångar -3,152 -0,044 0,561 0,765 

Positivt resultat -0,053 -0,068 0,330 0,899 

Sektor -0,024 -0,029 0,707 0,757 

År Ja    

*: signifikant resultat. 

Den sista operationaliseringen för short-termism, variabeln IM/Tillgångar, skapar ingen 

signifikant modell där relationen mellan kvoten av immateriella tillgångar av ett bolags totala 

tillgångar och kontrollmekanismer undersöks. Regressionens Durbin Watson-test påvisade 

inget tecken på autokorrelation. 
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Tabell 5.12 Regressionsresultat IM/Tillgångar 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  

IM/Tillgångar 0,134 0,027 0,205 1,985 

Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 

Konstant 0,444  0,017*  

Finansanalytiker -0,004 -0,079 0,250 0,868 

Kontrollägare 0,007 0,031 0,692 0,858 

Grundare 0,062 0,117 0,109 0,829 

Optioner 0,135 0,154 0,014* 0,872 

Ålder VD -0,002 -0,043 0,489 0,842 

Soliditet 0,001 0,042 0,525 0,799 

Media 2,033 0,004 0,913 0,764 

Angloam_ägare 0,002 0,069 0,405 0,774 

Angloam_styrelse -0,117 -0,113 0,102 0,865 

Styrelsekopplingar 0,005 0,073 0,370 0,746 

Tillgångar -4,479 -0,086 0,230 0,765 

Positivt resultat 0,051 0,092 0,171 0,904 

Sektor -0,003 -0,015 0,937 0,775 

År Ja    

*: signifikant resultat. 

För fullständiga resultat, se bilaga 5-13. 

5.5 Signifikansmatriser 

För att kunna fastställa relationer mellan olika fenomen inom bolagsstyrningen så har studien 

genomfört en kortare analys av signifikansen i studiens regressioner och Pearsons 

korrelationstest. Detta är gjort för att kunna säkerställa att alla resultat är tillförlitliga, vilket 

ökar studiens reliabilitet och således även relevansen av den analys samt slutsats som följer. 

Det är även resultat som påvisats vara signifikanta i såväl regressioner som Pearsons 

korrelationstest som ligger till grund för studiens teoretiska analys där resultaten tolkas genom 

agentteorin och således söker stöd eller motsägelser med teorin. 
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Där det i matrisen saknas värden innebär det att såväl regressionsmodell som Pearsons 

korrelationstest inte funnit någon relation med signifikans, varpå det saknas tillförlitlig data att 

presentera. Då ingen av studiens signifikanta relationer bytt riktning, från positivt till negativt 

alternativt negativt till positivt, så känner studien styrka i att kunna finna stöd, inte finna stöd 

eller motsäga de hypoteser som studien presenterat i Teoretiskt ramverk. Utöver det så har även 

studiens statistiska kontroll visat att studiens data inte lider av multikollinearitet, varken vid test 

av toleransvärde eller Variance Inflation Test-värde. I kolumnen Förväntat visas den relation 

som med stöd från teori och tidigare studier är förväntad i studien och således den hypotes som 

finns. För relationen mellan långsiktiga värdeskapande och kontrollmekanismer finns inga 

hypoteser, men där är den förväntan som finns baserad på tidigare studiers resultat som 

presenterats i Teoretiskt ramverk samt bilaga 1 och bilaga 2. 

I den första signifikansmatrisen presenteras relationen mellan långsiktiga- samt kortsiktiga 

finansiella prestationer och långsiktigt värdeskapande samt short-termism. Det presenteras även 

relationen mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande. Då modellerna för långsiktiga 

finansiella prestationer inte var signifikanta, så fanns det heller inga tillförlitliga värden att 

presentera. Modellerna för kortsiktiga finansiella prestationer är signifikanta, varpå det finns 

värden att presentera. Det som går att se är att förklaringsgraden är högre för modellen som 

operationaliserat kortsiktiga finansiella prestationer med ROE, med ett R2-värde på 0,201 

jämfört med 0,122. Det är dessutom så att tre av fyra oberoende variabler är signifikanta i båda 

dessa modeller. 

Tabell 5.13 Signifikansmatris för långsiktigt värdeskapande och finansiella prestationer 
Variabel (1) Förväntat lnTQ lnPE Förväntat ROA ROE Förväntat 

R2-värde för modell 0,097  0,051 0,099  0,122 0,201  

lnFoU/Oms (1)     + -(-) -(-) - 

lnPayout ratio  -   - +(+) +(+) + 

lnAnställda  +   + +(+) +(+) - 

IM/Tillgångar  +   +   - 

Tillgångar         

Positivt_resultat       +(+)  

Sektor         

År   JA JA  JA JA  

+/-: signifikant relation enligt regression 
(+/-): signifikant i Pearsons korrelationstest 
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Mellan långsiktigt värdeskapande och kontrollmekanismer finns det ett par signifikanta relationer som 

kan stå som grund för vidare analys. Regressionsmodellen är signifikant, vilket gör att förklaringsgraden 

är tillförlitlig, där R2-värdet är 0,253. I modellen är det relationerna mellan långsiktigt värdeskapande 

och grundare, optioner samt lönsamhet som är signifikanta. Det går även att se hur studiens förväntan 

inte motsvarades för varken grundare eller optioner. Relationen mellan short-termism och 

kontrollmekanismer påvisade några signifikanta relationer likt mellan lnPayout ratio och kontrollägare 

samt soliditet. Regressionsmodellerna för lnPayout ratio och lnAnställd är signifanta, medan 

IM/Tillgångar inte är signifikant. Modellen med lnPayout ratio har högst R2-värde med 0,188 jämfört 

med lnAnställdas 0,176 och IM/Tillgångar 0,134. 

Tabell 5.14 Signifikansmatris för långsiktigt värdeskapande och short-termism 
 lnFoU/Oms Förväntat lnPayout 

ratio 

lnAnställda IM/ 

Tillgångar 

Förväntat 

R2-värde för modell 0,253  0,188 0,176 0,134  

Finansanalytiker  + (-)   - 

Kontrollägare (-) + -(-) (+)  - 

Grundare -(-) +    - 

Optioner -(-) +    - 

Ålder_VD  -    + 

Soliditet (+) + +(+) (-)  - 

Media  -    + 

Angloam_ägare  -    + 

Angloam_styrelse  -    + 

Styrelsekopplingar  +    - 

Tillgångar       

Positivt_resultat +(+)      

Sektor   -    

År JA  JA JA JA  

+/-: signifikant relation enligt regression 
(+/-): signifikant i Pearsons korrelationstest 
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5.6 Hypoteser 
“I have not failed. I’ve just found 10.000 ways that won’t work” 

(Thomas A. Edison) 

Då ingen utav studiens två modeller som undersökt långsiktiga finansiella prestationer varit 

signifikanta, så kan studien inte dra några slutsatser kring hur relationen mellan short-termism 

samt långsiktigt värdeskapande och långsiktiga finansiella prestationer är. När det kommer till 

resultat från studiens modeller som har ROA eller ROE så var båda modellerna signifikanta och 

påvisade samma relationer. Detta ser studien som en styrka för dess förklaringsgrad när det 

kommer till kortsiktiga finansiella prestationer. 

För hypoteser rörande short-termism som den beroende faktorn så har studien fokuserat på 

resultat för variabeln lnPayout ratio, och låtit dessa resultat ligga till grund för ifall hypoteser 

funnit stöd eller inte. Det beror på att lnPayout ratio har högst förklaringsgrad sett till R2-värde, 

samtidigt som lnAnställda var en signifikant modell men utan några signifikanta relationer 

mellan beroende och oberoende variabler. Modellen med IM/Tillgångar var inte signifikant och 

kan således inte ses som tillförlitlig. På grund av det bedöms modellen med lnPayout ratio vara 

av högre validitet för short-termism med stöd från tidigare studie (Lazonick och O’Sullivan, 

2000), och därför givits mandat att ligga till grund när hypoteser ska finna stöd eller inte. 

Totalt sett så finner studien stöd för tre stycken hypoteser, samt att en hypotes motsägs. För att 

kunna stödja hypoteser, alternativt motsäga hypotesen, så har studien krävt att relationen som 

testats via en regressionsmodell även ska vara signifikant samt ha samma signifikanta relation 

i Pearsons korrelationstest. Denna bedömning är gjord för att säkerställa studiens reliabilitet 

och är nödvändig för att studien ska kunna ha tyngd i den analys samt slutsats som följer. Utöver 

dessa hypoteser som fått stöd eller motsagts så fann studien inte några signifikanta relationer 

som kan ligga till grund för att stödja eller motsäga resterande hypoteser. Av den anledningen 

har resterande hypoteser inte fått stöd. 

Utöver studiens hypoteser testades även relationen mellan olika kontrollmekanismer och 

långsiktigt värdeskapande. Detta påvisade en signifikant negativ relation mellan grundarens 

närvaro och långsiktigt värdeskapande. Att studien kunnat finna denna relation är av vikt, då 

grundarens roll inom tidshorisonten i bolagsstyrning inte kunde besvaras genom hypotes 7 

rörande grundarens relation till short-termism. Studien kunde även finna en negativ relation 
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mellan optionsprogram och långsiktigt värdeskapande. Genom att ha testat relationen mellan 

långsiktigt värdeskapande och kontrollmekanismer har således studien ökat dess 

förklaringsgrad, utöver sitt syfte att enbart finna faktorer som förklarar varians i short-termism. 

Eftersom långsiktigt värdeskapande operationaliseras med enbart en variabel (lnFoU/Oms) så 

har inga överväganden varit nödvändiga i form av prioritering av resultat mellan olika 

operationaliseringar likt det varit för finansiella prestationer och short-termism. 

Tabell. 5.15 Resultat kopplat till hypoteser 

Hypotes Resultat 

1. Långsiktigt värdeskapande har en positiv relation till långsiktiga finansiella 

prestationer 

Stöds inte 

2. Short-termism har en negativ relation till långsiktiga finansiella prestationer Stöds inte 

3. Långsiktigt värdeskapande har en negativ relation till kortsiktiga finansiella 

prestationer 

Stöds* 

4. Short-termism har en positiv relation till kortsiktiga finansiella prestationer Stöds* 

5. Short-termism har en negativ relation till långsiktigt värdeskapande Stöds inte 

6. Informationsasymmetri har en positiv relation till short-termism Stöds inte 

7. Ägarkoncentration har en negativ relation till short-termism Stöds* 

8. Grundarens närvaro har en negativ relation till short-termism Stöds inte 

9. Optionsprogram har en negativ relation till short-termism Stöds inte 

10. Ledningens ålder har en positiv relation till short-termism Stöds inte 

11. Soliditet har en negativ relation till short-termism Motsägs* 

12. Medias rapportering om ett bolag har en negativ relation till short-termism. Stöds inte 

13. Anglo-amerikanskt ägande har en positiv relation till short-termism. Stöds inte 

14. Anglo-amerikanska styrelseledamöter har en positiv relation till short-

termism 

Stöds inte 

15. Styrelsekopplingar har en negativ relation till short-termism. Stöds inte 

*signifikant relation enligt regressioner samt Pearsons korrelationstest 

  



 

 

97 

 

5.7 Finansiella prestationer 

Studien kunde finna signifikanta relationer mellan såväl långsiktigt värdeskapande och 

kortsiktiga finansiella prestationer, som mellan short-termism och kortsiktiga finansiella 

prestationer. Således är studiens andra frågeställning till viss del besvarad, då den var 

formulerad med orden “Finns det en relation mellan short-termism, långsiktigt värdeskapande 

och finansiella prestationer..”. Att det finns en relation mellan dessa tre fenomen inom 

bolagsstyrning kan bevisas empiriskt genom studiens resultat. Vidare följde i studiens andra 

frågeställning orden “..och hur ser relationen ut?”. Då studiens regressionsmodeller för 

långsiktiga finansiella prestationer inte var signifikanta så anses inte dessa ha någon 

förklaringsgrad eller bidra med ökad förståelse för långsiktiga finansiella prestationer, varpå 

studien fokuserar på relationen mellan short-termism samt långsiktigt värdeskapande och 

kortsiktiga finansiella prestationer. Det som går att konstatera är att det likt tidigare studier 

(Morck, Shleifer och Vishny, 1988; Latham och Barun, 2010; O’Connor, Rafferty och Sheikh, 

2013) finns skillnader mellan finansiella prestationer beroende på tidshorisont, vilket visat sig 

genom studiens resultat. Studien kan även konstatera att bolag genom såväl short-termism som 

långsiktigt värdeskapande kan påverka finansiella prestationer i likhet med studiens definition 

av begreppet som handlar om att maximera aktieägarnas värde; “The goal of maximizing 

shareholder value, i.e. making money for shareholders” (Denning, 2017). 

5.8 Kortsiktiga finansiella prestationer 

Variation i kortsiktiga finansiella prestationer kan förklaras av såväl ett bolags långsiktiga 

värdeskapande som short-termism, vilket bevisar hur viktigt det är att på kort sikt förstå hur 

dessa fenomen inom bolagsstyrningen kommer möjliggöra en värdeökning för dess aktieägare 

(Porter, 1992). Den negativa relation som finns mellan långsiktigt värdeskapande och 

kortsiktiga finansiella prestationer ger stöd åt Graham, Harvey och Rajgopals (2005) bevis om 

att bolag som vill öka sitt kortsiktiga resultat effektivt kan göra detta genom att offra långsiktigt 

värdeskapande. Vidare menar Graham, Harvey och Rajgopal (2005) att detta är vanligt 

förekommande inom bolagsstyrningen hos amerikanska börsbolag, där pressen från 

finansmarknaden är stor. Då den svenska ekonomin är mindre än den amerikanska så menar 

Dockery, Herbert och Taylor (2000) att svenska bolag tenderar att känna en mindre press från 

finansmarknaden. Trots det har IT-branschen generellt sett en svag minskning av sitt långsiktiga 
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värdeskapande (se Diagram 5.2 Långsiktigt värdeskapande). Det kan bero på att relationen 

mellan långsiktigt värdeskapande och kortsiktiga finansiella prestationer är negativ, och att 

pressen från finansmarknaden därför leder till att bolag tappar fokus på sina långsiktiga 

finansiella prestationer. Detta resonemang skulle isåfall även ge stöd åt Cheng (2004) samt 

Jackson och Petraki (2011) som menar att långsiktigt värdeskapande skapas utifrån en möjlighet 

att kunna investera kapital, men när bolag inte har tillräckligt med likvid till följd av för låga 

kortsiktiga finansiella prestationer så tenderar bolag att minska sitt långsiktiga värdeskapande.  

Studien finner en positiv relation mellan kortsiktiga finansiella prestationer och short-termism 

vid operationaliseringen lnPayout ratio. Detta visar på att ett bolags kortsiktiga finansiella 

prestationer tenderar att öka när utdelningskvoten ökar hos bolag. För variabeln ROE som visar 

avkastning på eget kapital är detta inte förvånande för studien, då det matematiskt finns en 

koppling mellan utdelningskvoten och avkastning på eget kapital. Denna matematiska koppling 

finns genom att utdelning sänker ett bolags egna kapital, och således den nämnare som finns i 

kvoten mellan resultat och eget kapital som finns i variabeln ROE. Det är därför enligt studien 

mer intressant att denna positiva relation mellan short-termism och kortsiktiga finansiella 

prestationer även visar sig för variabeln ROA, som visar avkastning på totalt kapital. Detta då 

det totala kapitalet sänks något när det egna kapitalet minskar, men minskningen blir inte lika 

framträdande då totalt kapital även består av skulder. Att ha en hög utdelning kan således ses 

som en bra strategi inom bolagsstyrningen för de aktieägare som söker att maximera sin 

avkastning. Att relationen mellan utdelningskvot och kortsiktiga finansiella prestationer finns 

skulle dock kunna bero på mer långsiktiga mönster, där bolag som uppvisat stabilitet i sina 

kortsiktiga finansiella prestationer mellan olika år förmodas våga och har möjlighet att ha en 

högre utdelningskvot till följd av mindre risk för likviditetsbrist jämfört med bolag som har en 

högre grad av instabilitet i sina resultat. Således skulle kausaliteten kunna vara den omvända, 

där kortsiktiga resultat påverkar short-termism istället för tvärtom som studien argumenterat 

tidigare i enlighet med tidigare studier (Cheng, 2004; Latham och Barun, 2010). 

Ireland och Hitt (2005) menar på att ett bolags aktiekurs är en produkt av finansmarknadens 

short-termism. På grund av det är det intressant att studien funnit en signifikant relation mellan 

short-termism, långsiktigt värdeskapande och kortsiktiga finansiella prestationer. Att studien 

funnit en relation mellan ett bolags utdelningskvot och kortsiktiga finansiella prestationer visar 

således att det finns nytta för kortsiktiga aktieägare att investera i bolag som uppvisar en hög 

tillväxt i både aktiekurs och resultat kortsiktigt. Att det finns en negativ relation mellan 
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långsiktigt värdeskapande och kortsiktiga finansiella prestationer, samt en positiv relation 

mellan short-termism och kortsiktiga finansiella prestationer, bäddar därför för att kortsiktiga 

ägare rent rationellt borde föredra att bolagsstyrningen präglas av en short-termism utan att ha 

balans med sitt långsiktiga värdeskapande. Detta då långsiktigt värdeskapande sänker bolagets 

resultat, vilket i sin tur kan sänka dess förmåga att till utdelning av vinst till bolagets ägare. 

Samtidigt så visar short-termism en positiv relation till kortsiktiga finansiella prestationer, 

varpå den kortsiktiga ägaren får incitament att förespråka obalans mellan bolagsstyrningens 

tidshorisonter. Att kortsiktiga aktieägare skulle resonera på detta viset stödjer Vishny och 

Schleifer (1997), Lee och O’Neill (2003) samt Marginson och McAuley (2007). Samtidigt så 

menar studien, med stöd från Dockery, Herbert och Taylor (2000) samt Lazonick och 

O’Sullivan (2000), att denna form av bolagsstyrning som inte har en balans mellan långsiktigt 

värdeskapande och short-termism förväntas minska ett bolags trovärdighet ur 

finansmarknadens perspektiv, varpå aktiekursen förväntas sjunka. Att förvänta sig en negativ 

påverkan på aktiekursen vid för stor prägel av short-termism och sänkt långsiktigt 

värdeskapande finner stöd från Lazonick (2014) som menar att den formen av obalans inom 

bolagsstyrningen riskerar att dränera bolags resurser utan att samtidigt möjliggöra långsiktiga 

finansiella prestationer. 

Mer förvånande för studien är den relation som tycks finnas mellan anställda inom bolag och 

ett bolags kortsiktiga finansiella prestationer. Enligt Lazonick och O’Sullivan (2000) samt 

Ireland och Hitt (2005) så kan bolag kortsiktigt höja sitt resultat genom att minska sina 

organisatoriska kostnader, där anställda står för en stor del av kostnaden. Trots detta så finner 

studien en positiv relation mellan tillväxt i anställda och kortsiktiga finansiella prestationer, 

vilket motsäger Ireland och Hitt (2005). Att relationen ser ut som den gör kan bero på att bolag 

som uppvisar positiva resultat kan anställa fler personer, för att således möjliggöra för än större 

värdeökning (Porter, 1992; Ireland och Hitt, 2005). Ifall det är på det viset så ger det stöd åt det 

neoklassiska perspektivet (Storm, 2017) som menar att tillväxt kan skapas genom ökad 

arbetskraft. Ur studiens resultat går dock inte att urskilja det kausala sambandet, varpå det är 

svårt att tyda vad som är orsak och verkan mellan tillväxt i anställda och kortsiktiga finansiella 

prestationer. 
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5.9 Långsiktigt värdeskapande 

5.9.1 Långsiktigt värdeskapandes relation till short-termism 

Studien fann ingen signifikant relation mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande. 

Trots att modellen var signifikant så finner inte studien någon signifikant relation mellan någon 

av de enskilda oberoende variablerna för regressionen innehållande short-termism och 

långsiktigt värdeskapande.  Detta påvisar att det finns andra saker som påverkar ifall ett bolag 

fokuserar på långsiktigt värdeskapande, men att den norm om short-termism som tidigare 

studier (North, 1993; Tainio, Huolman och Pulkkinen, 2001; Henrekson och Jakobsson, 2003; 

Engel, 2014) menar ska finnas inte gör det. Resultatet från denna regression ska även tolkas 

varsamt då det regressionen inte längre var signifikant när kontrollvariabeln År exkluderades, 

vilket tyder på att resultaten kan ha påverkats av multikollinearitet.  

I studiens resultat märks vikten av lönsamhet för bolags fokusering på short-termism eller 

långsiktigt värdeskapande. Att det är på det sättet går att tolka utifrån att modellen som sådan 

är signifikant, men det är enbart kontrollvariabeln Positivt_resultat som uppvisar en signifikant 

relation till långsiktigt värdeskapande. Att det just är en ekonomisk faktor i form av lönsamhet 

som definierar relationen mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande är intressant, och 

ger även en direkt återkoppling till studiens definition av långsiktigt värdeskapande rörande 

“..ekonomiska fördelar i framtiden”. Det tycks dock enbart vara när bolag på kort sikt är 

lönsamma som de påvisar en fokusering på lönsamhet även på lång sikt. När bolag inte har 

lönsamhet på kort sikt så tenderar de enligt resultat från denna studie samt i Cheng (2004) att 

minska sitt långsiktiga värdeskapande. Att det ser ut på detta viset ger även stöd åt Thomson 

och Pedersen (2000), Chu, Yang och Yang (2016) samt Flammer och Bansal (2017) som menar 

att det är på grund av finansiella prestationer som bolag präglas av short-termism eller fokuserar 

på långsiktigt värdeskapande då kortsiktiga finansiella prestationer prioriteras före det 

långsiktiga värdeskapandet. Det kan även vara så att aktieägare lägger större vikt vid 

kvantitativa aspekter likt kortsiktiga finansiella prestationer och utdelning, än vid mer 

kvalitativa aspekter såsom långsiktigt värdeskapande till följd av riskaversion (Modigliani och 

Miller, 1958; Kaplan, 1984). Detta skulle stödja Laverty (1996) som menar att denna fokusering 

på just kvantitativa aspekter skapar en relation mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande, men att relationen grundar sig i att bolagsstyrningen behöver förhålla sig till 

begränsade resurser varpå avkastning till aktieägarna prioriteras före att möjliggöra långsiktig 
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tillväxt. Att denna prioritering finns menar Laverty (1996) bero på att ledningen inom bolag är 

rädda att sänka de kortsiktiga finansiella prestationerna till förmån för långsiktiga finansiella 

prestationer, vilket även tycks kunna bevisas genom denna studies resultat. 

I en svensk kontext är resultatet från denna studie av stor vikt, då den tidigare studien genomförd 

av Jonnergård, Svensson och Kärreman (1996) inte kunde finna att short-termism fanns, och 

således inte heller förklara relationen mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande. 

Resultatet från denna studie kan inte hitta empiriska bevis för hur relationen ser ut då inga 

oberoende variabler var signifikanta, vilket leder till att studien inte finner empirisk bevisning 

för relationens existens. 

Att studien inte kunnat finna en signifikant relation mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande mellan åren 1993 till 2015 är intressant då inte Jonnergård, Svensson och 

Kärreman (1996) kunde bevisa att short-termism existerade mellan åren 1991 till 1993. Då 

denna studie funnit att short-termism kan existera inom den svenska IT-branschen så går det 

således att se denna studies resultat som ett “framsteg” jämfört med Jonnergård, Svensson och 

Kärremans (1996) studie. I den studien argumenteras det att det var bristfällig data och 

missvisande operationaliseringar, vilket skulle kunna tala för att short-termism existerade i en 

svensk kontext redan under perioden 1991 till 1993, men inte upptäcktes till följd av kvalitén 

på data och operationaliseringar. Om det skulle vara så att short-termism existerade redan i 

början på 1990-talet i Sverige så går det även att förmoda att short-termism som fenomen skulle 

kunna ha existerat även tidigare. Likt argumenterat i studiens kapitel Teoretiskt ramverk så 

skulle short-termism kunna vara en produkt av agentproblem, vilket isåfall kan ha uppstått 

redan i början på 1900-talet till följd av en separation mellan ägande och kontroll. Att denna 

studie funnit närvaron av short-termism är därför ett stöd till att undersöka vidare kring när 

short-termism skulle kunna uppstått i en svensk kontext, då den med stöd från Jonnergård, 

Svensson och Kärreman (1996) och denna studies resultat kan förmodas kan uppstått kring 

perioden med avreglering av utländskt ägande vid decennieskiftet 1990. Trots att short-termism 

tycks existera enligt studiens resultat, så har ännu inte något empiriskt bevis kunnat presenteras 

för en eventuell relation mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande. 

Lazonick och O’Sullivan (1997; 2000) samt Lazonick (2014) diskuterar huruvida bolag gått 

från en “återinvesterings”-strategi till en “nedskalning och utdelning”-strategi. Att denna 

förändring skulle skett inom IT-branschen i Sverige kan utifrån studiens resultat inte stödjas. 
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Detta då resultaten inte finner någon signifikant relation mellan variablerna lnPayout ratio och 

lnFoU/Oms. Dessa två variabler mäter just hur stor del av vinsten som delas ut, samt hur stor 

del av omsättningen som går till investeringar i långsiktigt värdeskapande. Vidare finner inte 

studien heller stöd för att nedskalning av organisationen har en signifikant relation till 

långsiktigt värdeskapande då inte heller variabeln lnAnställda har en signifikant relation till 

lnFoU/Oms. Studien förmodar att avsaknaden av en signifikant relation mellan anställda och 

långsiktigt värdeskapande kan bero på vilka konsekvenser investeringar i FoU kan få för ett 

bolag. Ur ett neoklassiskt perspektiv går det att se tillväxt i antal anställda som en långsiktig 

fokusering (Ireland och Hitt, 2005), men även som att FoU kan minska ett bolags behov av sina 

anställda till följd av effektivare processer (Lazonick och O’Sullivan, 2000). Med det som 

utgångspunkt så skulle “netto-relationen” mellan ett bolags anställda och dess långsiktiga 

värdeskapande kunna vara noll, då bevisen för short-termism och långsiktigt värdeskapande 

“tar ut varandra”. 

5.9.2 Långsiktigt värdeskapandes relation till kontrollmekanismer 

Informationsasymmetri lyfts i tidigare studier likt Bluedorn och Denhardt (1988), Laverty 

(1996) och Aghion, Van Reenen och Zingales (2013) fram som en orsak till aktieägarnas 

tidshorisont inom bolagsstyrning. Enligt studiens resultat finns det dock ingen signifikant 

relation mellan informationsasymmetri och långsiktigt värdeskapande, vilket delvis kan 

förklaras med problematiken att operationalisera informationsasymmetri. Finansanalytiker är 

viktiga för informationsspridning, men analyserar främst större bolag vilket skapar en skevhet 

i fördelningen av rekommendationer (Bednar 2012; von Koch, Nilsson och Eriksson, 2014). 

Vidare så finner inte studien någon signifikant relation mellan medias rapportering och 

långsiktigt värdeskapande, vilket kan ses som att informationsasymmetri i kombination med 

medias rapportering som präglas av short-termism (Laverty, 1996; Liljeblom och Vaihekoski, 

2007; Summers, 2015; McCann, 2017) bidrar till att långsiktigt värdeskapande kommer i 

skymundan, och således inte påverkas varken positivt eller negativt av media rapportering. 

Genom detta resultat så motsäger denna studies resultat de tidigare studier (Stein, 1988; Samuel, 

2000; Marginson och McAuley, 2007) som diskuterat informationsasymmetrins påverkan på 

långsiktigt värdeskapande. 

En av anledningarna till att relationen mellan informationsasymmetri och långsiktigt 

värdeskapande inte finns enligt denna studies resultat kan vara de redovisningsregler som finns 
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från IFRS (2018). Enligt dessa så ska bolag inte bokföra sina investeringar i FoU innan det finns 

skäl att tro att dessa investeringar kommer generera intäkter i framtiden och samtidigt vara 

möjligt att kvantifiera dessa ekonomiska fördelar med säkerhet. Således kan regler likt de från 

IFRS (2018) bidra till att informationsasymmetri finns trots att såväl finansanalytiker som 

media bevakar och rapporterar om bolag (Mohd, 2005). Samtidigt så menar Mohd (2005) att 

informationsasymmetrin är lägre för de bolag som tagit upp sitt långsiktiga värdeskapande i sin 

bokföring, vilket gäller för samtliga bolag i denna studie då värdet i variabeln lnFoU/Oms 

hämtats från bolagens balansräkning. Detta leder till att studiens resultat är tillförlitliga, då 

studien genom att använda metoden listwise kontrollerat för att alla bolag rapporterat aktivering 

av FoU-kostnader för att inkluderas i studiens modeller. 

Antalet kontrollägare tycks enligt studiens resultat inte ha någon signifikant relation till 

långsiktigt värdeskapande. Detta resultat motsäger därigenom tidigare studier likt Francis och 

Smith (1995), Collin et al. (2014) samt Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski (2015). Enligt Fama 

(1980) drivs bolag som mest effektivt med spritt ägande, vilket inte är fallet inom svenska bolag 

som ofta har minst en kontrollägare (Jansson, 2013). Till följd av att det bland svenska IT-bolag 

inte finns en relation mellan kontrollägare och långsiktigt värdeskapande enligt denna studies 

resultat så menar studien på att det är av relevans att i framtida studier djupgående undersöka 

vad som skapar kopplingen mellan kontrollägare och långsiktigt värdeskapande, alternativt 

söka efter mer djupgående förklaringar till varför svenska IT-bolag inte besitter denna koppling. 

Studien finner förvånande en signifikant negativ relation mellan grundarens närvaro och 

långsiktigt värdeskapande. Detta trots att Hedlund et al. (1985) samt Pålsson (2001) 

argumenterar att ett bolags grundare är mer långsiktig i sitt ägande och således rent rationellt 

borde förespråka en bolagsstyrning som fokuserar på långsiktiga finansiella prestationer. Deb 

och Wiklund (2017) menar på att ett bolags grundare ofta har en central roll inom 

bolagsstyrningen, och både besitter en ledande position genom styrelsen samt som ägare. Trots 

detta visar denna studies resultat en negativ relation mellan närvaron av grundare och 

långsiktigt värdeskapande. En förklaring till att långsiktigt värdeskapande kan ha en negativ 

relation till grundarens närvaro är att grundaren besitter en konservativ sida och håller fast vid 

äldre produkter och processer istället för att vara öppen för förändring. När en ny VD eller nya 

styrelseledamöter tillsätts så visar Hambrick och Mason (1984) att det sker förändringar inom 

bolagsstyrningen, vilket även skulle kunna vara fallet med förändringar av strategi som 

uppmuntrar till nya initiativ och investeringar i långsiktigt värdeskapande. Samtidigt som detta 
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skulle kunna vara en förklaring så motsäger studiens resultat den institutionella teorin (North, 

1993) som menar på att grundarens närvaro upprätthåller en entreprenörsanda som leder till 

större långsiktighet och mer innovation. Om detta är fallet så skulle en relativt låg nivå av 

långsiktigt värdeskapande kunna förklaras av att grundaren ser innovationer som en del av 

kärnverksamheten och således även enbart kostnadsför dessa som löpande kostnader. Genom 

att inte dessa aktiviteter kostnadsförs som investeringar i långsiktigt värdeskapande så förmodar 

studien att framsteg inom FoU inte heller bokförs som en tillgång genom aktivering av 

kostnader i enlighet med IFRS (2018). Den relation mellan grundarens närvaro och långsiktigt 

värdeskapande som denna studie finner är dock så pass oväntad att den uppmuntras att 

undersökas djupare i framtida studier. 

Boyer (2005) eftersöker fler bevis på ifall det finns en relation mellan optionsprogram och 

tidshorisont inom bolagsstyrningen, vilket denna studies resultat bidragit med. Närvaro av 

optionsprogram tycks enligt studiens resultat ha en negativ relation till långsiktigt 

värdeskapande. Detta resultat finner stöd av Denning (2011) som menar på att långsiktigt 

värdeskapande som sjunker till följd av optionsprogram är rent skadligt för såväl enskilda bolag 

som utvecklingen i samhället. Samtidigt finner studiens resultat kraft att motsäga tidigare 

studier likt Agrawal och Mandelker (1987), O’Connor, Rafferty och Sheikh (2013) samt 

Wowak, Mannor och Wowak (2014), som menar på att optionsprogram enar bolagets ägare och 

ledning genom att skapa incitament för ledningen att agera långsiktigt till följd av eget ägande. 

Att studien funnit en negativ relation mellan optionsprogram och långsiktigt värdeskapande är 

i linje med agentteorins argument att separation av ägande och kontroll ökar bolagsstyrningens 

tendens till långsiktiga, men riskfyllda investeringar. Att bolagsstyrningen skulle präglas av 

mindre riskaversion förklarar Fama och Jensen (1983) och Stein (1988) bero på att ledningen 

inte har ett ekonomiskt beroende av bolagens resultat, och därför gör det som är rationellt bäst 

på lång sikt oavsett de ekonomiska konsekvenser det kan få. Att det finns en negativ relation 

mellan optionsprogram och långsiktigt värdeskapande kan ses som ett argument emot vad 

svenska profiler inom IT-branschen förespråkar, att optionsprogram ska bli mer gynnsamt 

beskattade för att möjliggöra att anställda får ägande i bolaget istället för lön (Ström, 2016). 

Det argumentet bygger på att IT-bolag till en början inte alltid är lönsamma, varpå de inte har 

likvid nog att betala löner med. Genom att istället låta de anställda få ta del av aktierna i bolaget 

så blir förväntas därför optionsprogram vara en lösning för mer långsiktighet hos de anställda 

och även ett sätt att attrahera talangfull personal. Att optionsprogram skulle skapa långsiktighet 
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i den svenska IT-branschen motsägs dock av denna studie, varpå argumenten som Ström (2016) 

lyfter fram angående optioner som en del av ersättningen till anställda inte kan få stöd. 

Ett bolags ledning fyller en viktig roll med såväl kompetens som normbildning (Hillman och 

Dalziel, 2003). Trots detta finner inte studien någon signifikant relation mellan åldern hos 

bolagets VD och långsiktigt värdeskapande. Webb (2004) menar att åldern hos beslutsfattare 

på operativ nivå, främst bolagets VD, har en inverkan på såväl daglig drift som strategiska 

beslut. Således har denna studie genom avsaknad av signifikant relation mellan ålder på 

bolagets VD och långsiktigt värdeskapande skapat motsägelse för tidigare studier (Haart och 

Mellons, 1970; Hillman och Dalziel, 2003; Cheng, 2004; Webb, 2004; Castro et al., 2009) och 

uppmuntrar till vidare studier för att kartlägga vilka andra attribut förutom ålder hos bolagets 

VD som spelar in för tidshorisonten inom bolagsstyrning. 

Pecking order theory menar på att ett bolags kapitalstruktur påverkar tidshorisonten inom 

bolagsstyrning (Myers, 1984; Myers och Majluf, 1984). Detta beror på att skuldsättning ökar 

såväl kostnader genom ränta, som krav på bolaget att visa lönsamhet och möjlighet att betala 

tillbaka skulden. Genom detta går att förmoda att bolag med god lönsamhet och mycket likvida 

medel skulle undvika att skuldsätta sig för att vara mindre beroende av yttre aktörer på 

finansmarknaden likt banker. Enligt studiens resultat finns dock inte ingen signifikant relation 

mellan ett bolags soliditet och dess långsiktiga värdeskapande. Detta motsäger de tidigare 

studierna Himmelberg och Petersen (1994) samt Hall (2002) som undersökt just FoU-intensiva 

branscher likt IT-branschen. Att denna motsättning finns mellan dessa tidigare studier och 

denna studies resultat kan bero på kontext och tidsperiod, då exempelvis Himmelberg och 

Petersen (1994) undersöker en amerikansk kontext med IT-bolag mellan åren 1983 och 1987. 

Således skulle relationen mellan kapitalstruktur och långsiktigt värdeskapande kunna ha 

förändrats till följd av institutionella skillnader (North, 1993), alternativt att IT-branschens 

lönsamhet mellan de olika studierna skiljer sig åt, varpå anledningen till skuldsättning inte är 

densamma för bolagen i de olika studierna. Just frågan om lönsamhet är relevant att anta då 

studien funnit en positiv relation mellan att bolag har positivt resultat och långsiktigt 

värdeskapande. 

Det finns enligt studiens resultat ingen signifikant relation mellan normspridning och 

långsiktigt värdeskapande. Varken variabeln Angloam_ägare, Angloam_styrelse eller 

Styrelsekopplingar påvisade någon signifikant relation till långsiktigt värdeskapande. Detta 
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påvisar att den institutionella skillnad som skedde när utländskt ägande avreglerades under 1993 

inte haft någon signifikant påverkan på långsiktigheten inom bolagsstyrning hos svenska IT-

bolag enligt studiens resultat. Inte heller har styrelsekopplingar inom IT-branschen haft en 

signifikant påverkan på långsiktigt värdeskapande, trots att bolagen i en svensk kontext lätt 

sprider normer enligt Jonnergård, Svensson och Kärreman (1996), Dockery, Herbert och Taylor 

(2000) samt Stafsudd (2009). En anledning till att det inte finns någon relation mellan 

normspridning och långsiktigt värdeskapande skulle kunna finnas i det Samuel (2000) samt 

Bhojraj och Libby (2005) argumenterar för. Såväl Samuel (2000) som Bhojraj och Libby (2005) 

menar att finansmarknaden skapar press på bolag om att kunna prestera enligt aktieägarnas 

preferenser om avkastning. Genom att man i Sverige ofta har tydliga kontrollägare (Jansson, 

2013) så minskar finansmarknadens press (Dockery, Herbert och Taylor, 2000), och således 

även den press som skulle kunna finnas från anglo-amerikanska ägare om att förändra bolagets 

tidshorisont i bolagsstyrningen. 

5.10 Short-termism 

För att öka förståelsen för short-termism, samt kunna förklara variansen av short-termism inom 

den svenska IT-branschen och således uppfylla studiens syfte så har kontrollmekanismer 

hämtade från agentteorin använts som oberoende variabler. Att använda flertalet olika 

kontrollmekanismer har möjliggjort för studien att öka förståelsen för short-termism (Jackson 

och Petraki, 2011), och således även besvara den tredje frågeställningen i studien angående 

varians av short-termism. Då short-termism är ett komplext fenomen inom bolagsstyrning så 

har studien följt den definition som Jackson och Petraki (2011, s. 200) använder: “Short-

termism involves situations where corporate stakeholders (e.g. investors, managers, board 

members, auditors, employees, etc.) show a preference for strategies that add less value but 

have an earlier payoff relative to strategies that would add more value but have a later payoff”. 

Nyttan med denna definition av short-termism blir framträdande när studiens resultat ska 

diskuteras, då förståelsen för short-termism kan öka markant när fler faktorer inkluderas. 

Studien finner inte i någon av dess operationaliseringar för short-termism någon relation mellan 

informationsasymmetri och short-termism. Detta motsäger agentteorin som menar på att 

aktieägare ökar sin press på bolagsledningen att agera kortsiktigt ifall aktieägarna inte får all 

relevant information som behövs för att förstå hur bolagets ledning agerar (Stein, 1988). 

Samtidigt så går det att tolka resultatet som att aktieägarna som kan påverka bolagsstyrningen 
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redan är välinformerade och således inte behöver bli informerade via finansanalytikernas 

rekommendationer, alternativt att finansanalytikernas rekommendationer minskar 

informationsasymmetrin men samtidigt ökar short-termism till följd av kvartalskapitalism 

(Laverty, 1996; Liljeblom och Vaihekoski, 2007; Summers, 2015; McCann, 2017) vilket leder 

till att effekten blir “plus-minus-noll”. 

I enlighet med tidigare studier likt Hedlund et al., (1985), Bushee (1998), Liljeblom och 

Vaihekoski (2008) samt Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski (2015) så visar denna studies 

resultat på att ägarkoncentration kan minska short-termism inom bolagsstyrning. Att relationen 

är negativ mellan variabeln Kontrollägare och short-termism kan i en svensk kontext förklaras 

med den framträdande roll som aktieägare har för bolagsstyrningen (Hedlund et al., 1985; 

Jansson, 2013). I andra kontexter, likt på den amerikanska börsen, så är “större ägare” i enlighet 

med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings (2018, s. 8) definition ovanligt (Madhani, 2016). Att 

denna studie således funnit en negativ relation mellan antalet kontrollägare ett bolag har och 

short-termism är därför relevant och öppnar upp för en ökad förståelse för vad som påverkar 

varians inom short-termism i en svensk kontext. Kontrollägare kan enligt Hedlund et al., (1985) 

ha större långsiktighet till följd av att dessa kan utöva vad som kallas för ‘voice-beteende’, 

vilket innebär att de genom sin röststyrka på bolagsstämman kan påverka bolagsstyrningen 

aktivt till skillnad från mindre ägare. Det visar även på att det skulle kunna finnas en 

långsiktighet i just att äga fler aktier, vilket skapar stöd till Hedlund et al. (1985) som menar på 

att kontrollägare genom sitt ekonomiska engagemang även ger bolags ledning en längre 

tidsperiod att bevisa sin nytta innan kontrollägaren utövar press kopplat till resultat. 

Studien kunde inte finna någon signifikant relation mellan närvaro av grundare och short-

termism, vilket motsäger den förväntan som uttrycktes i form av en hypotes i studien. Att denna 

förväntan fanns grundar sig i Pålssons (2001) argument att grundare av bolag tenderar att vara 

mindre fokuserade på kortsiktiga finansiella prestationer och således inte präglade av short-

termism. Vidare så förväntades en negativ relation mellan grundarens närvaro och short-

termism med stöd från Hedlund et al., (1985) som menar att ägarkoncentration har en negativ 

relation till short-termism, och där denna studie gjort antagandet att en grundare behåller det 

ekonomiska risktagandet det innebär att vara kontrollägare så länge grundaren är närvarande 

inom bolagsstyrningen. 
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Åldern på ett bolags VD har inte i någon av studiens operationaliseringar för short-termism 

visat någon signifikant relation. En förklaring till detta kan vara den spridning av ålder som 

finns inom bolags ledning inom IT-branschen (Cervenka, 2017a; 2017b), där entreprenörer 

snabbt kunnat bygga stora bolag som sedan noterats på Stockholmsbörsen. Att det inte finns 

någon relation mellan åldern på bolagets VD och short-termism motsäger dock Haart och 

Mellons (1970) samt Chengs (2004) studier, som fann att bolag med en yngre ledning tenderar 

att ha högre tillväxt jämfört med genomsnittet av bolag till följd av mindre prägel av short-

termism. Att studien inte funnit någon relation mellan ålder på VD och short-termism skulle 

kunna härledas till att IT-bolag ofta drivs av dess grundare (Cervenka, 2017a; 2017b; Deb och 

Wiklund, 2017), och att dessa inte är präglade av short-termism oavsett ålder. Om det finns stöd 

för detta resonemang så skulle det kunna kopplas samman med att studien inte fann en 

signifikant relation mellan grundarens närvaro och short-termism. 

Kapitalstrukturen spelar roll för short-termism enligt studiens resultat. Mellan variabeln 

lnPayout ratio och Soliditet fann studien en signifikant positiv relation, vilket motsäger den 

hypotes som fanns i studien. Detta kan bero på att bolag med stor andel eget kapital har större 

möjligheter till utdelning till dess ägare utan att riskera likviditetsbrist, samt att bolag utan en 

hög skuldsättning tenderar att ha högre kortsiktiga finansiella prestationer och således mer 

stabilt kan dela ut en del av vinsten (O’Connor, Rafferty och Sheikh, 2013). Vidare menar Frank 

och Goyal (2003) samt Hackbarth, Rivera och Wong (2018) att short-termism kan vara 

rationellt ur ett aktieägarperspektiv då det leder till högre avkastning på kort sikt, vilket studien 

tolkar som att det kan attrahera ägare som vill få möjlighet att med jämna mellanrum ta del av 

bolagets resultat, oavsett ifall man har en kortsiktig eller långsiktigt tidshorisont. När short-

termism operationaliseras som lnAnställda eller IM/Tillgångar så fann studien inga signifikanta 

resultat, vilket kan tyda på att relationen mellan ett bolags soliditet och short-termism är 

komplicerat. Detta då ett bolag enligt pecking order theory hellre finansieras med internt kapital 

(Myers, 1984), men samtidigt efterfrågar aktieägarna utdelning för att få avkastning på sitt 

investerade kapital (Friedman, 1970; Porter, 1992; Lazonick och O’Sullivan, 2000; Lazonick, 

2014) Det bör dock tilläggas att denna relation inte längre var signifikant då regressionen 

genomfördes utan kontrollvariabeln År. Detta innebär att det resultat som nu motsäger 

hypotesen om om kapitalstruktur kan ha påverkats av multikollinearitet i variabeln. Detta är 

något som kommer tas hänsyn till vid härledning av slutsatser utifrån resultatet från denna 

variabel.  
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Trots att Henrekson och Jakobsson (2003) funnit att det skett en konvergens inom 

bolagsstyrningen i världen, och Tainio, Huolman och Pulkkinen (2001) menar att den 

amerikanska normen om short-termism nått bolagsstyrningen inom Sverige efter avregleringar 

av utländska ägande år 1993, så finner inte studien någon signifikant relation mellan normer 

och short-termism. Detta ses som förvånande för studien då normspridningen undersöks med 

variabler som såväl mäter anglo-amerikanskt ägande och inflytande via styrelser, som 

styrelsekopplingar mellan olika bolag. Att det inte finns någon relation mellan normspridning 

och short-termism skulle kunna förklaras av att IT-bolag tenderar att ha en närvarande grundare 

(Cervenka, 2017a; 2017b; Deb och Wiklund, 2017), varpå påverkan från andra normer än 

grundarens förmodas minska. Om detta är fallet så motsäger det Henrekson och Jakobsson 

(2003) då de menar att konvergensen inom bolagsstyrningen inte påverkas av enskilda bolags 

situation utan sträcker sig över ekonomin i sin helhet. Enligt den institutionella teorin (North, 

1993) så spelar kontexten roll för relationen mellan olika faktorer inom bolagsstyrning, varpå 

den insignifikans när det kommer till relationen mellan normspridning och short-termism som 

finns i denna studie kan motsägas av Tainio, Huolman och Jakobsson (2003) då deras studie 

inte enbart fokuserar på den svenska IT-branschen. En faktor som skulle kunna förklara att 

short-termism kan spridas till IT-bolag i Sverige, trots att det inte enligt studiens resultat sker 

via anglo-amerikanskt ägande, anglo-amerikanska styrelseledamöter eller antalet 

styrelsekopplingar till andra bolag, är att IT-bolag generellt sett världen över konkurrerar med 

varandra om såväl marknadsandelar som kapital som kan investeras (Cervenka, 2017a; 2017b). 

Således går det att tolka att IT-bolag agerar för långsiktigt värdeskapande för att behålla sin 

konkurrenskraft i en värld av ‘kreativ förstörelse’ (Schumpeter, 1944), men samtidigt vill kunna 

attrahera även kortsiktiga aktieägare och således präglas till viss mån av short-termism 

(Hedlund et al., 1985; Lazonick och O’Sullivan, 2000; Nicholas, 2003; Ireland och Hitt, 2005). 

Detta resonemang ger än mer en bild av att balansen mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande är affärskritiskt för bolag. 

Short-termism har enligt Green (2017) samt McKinsey (2017) ökat inom världsekonomin 

generellt sett. Trots detta så menar McKinsey (2017) att IT-branschen är den bransch som är 

minst präglad av short-termism, vilket förklaras med att behovet av långsiktigt värdeskapande 

är för stort i branschen för att ignorera. Samtidigt finner denna studie empiriska bevis för att 

tillverkande IT-bolag har en lägre utdelningskvot jämfört med de IT-bolag som inte tillverkar 

någonting. Detta kan bero på att tillverkande bolag har ett större behov av investeringar i 

långsiktigt värdeskapande. Om detta är fallet så kan denna studie således stödja McKinsey 
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(2017). Vid observation av medelvärden för variablerna som operationaliserar short-termism 

(Diagram 5.3 Short-termism) går dock att se hur alla medelvärden ligger relativt stabilt under 

perioden 1993 till 2015, där enbart tillväxten i antal anställda ökar markant direkt efter 

milleniumskiftet och IT-bubblan (Berg, 2007). Om studien isolerat betraktar medelvärdet för 

bolags utdelningskvot har denna minskat mellan år 1993 (40,20 procent) och 2015 (20,50 

procent). År 1993’s medelvärde för utdelningskvoten är dock ett extremvärde, där det näst 

högsta värdet ligger på 25 procent år 2013. Vid exkludering av åren 1993 och 2015 ligger 

medelvärdet för utdelningskvoten hos svenska IT-bolag på 18 procent, vilket är i liknande nivå 

som 2015 års medelvärde. Således är utdelningskvoten relativt oförändrad under perioden som 

denna studie har undersökt. Detta gör att de slutsatser som Green (2017) och McKinsey (2017) 

gör om att IT-branschen är minst präglad av short-termism kan stödjas om man isolerat 

bedömningen till ett bolags utdelningskvot, samt att tillverkande bolag har en lägre 

utdelningskvot till följd av ett större behov till investeringar i långsiktigt värdeskapande. 

5.11 Djupgående analys 

Till den första delen av den djupgående analysen har tre stycken variabler adderats till den 

ursprungliga teoretiska modell som återfinns i studiens kapitel Teoretiskt ramverk. Dessa tre 

variabler operationaliserar långsiktigt institutionellt ägande, kortsiktigt institutionellt ägande 

och oberoende styrelse. Att dessa variabler adderats motiveras utifrån agentteorin som trycker 

på vikten av ägande och kontroll för hur bolagsstyrningen ser ut (Berle och Means, 1932; Fama 

och Jensen, 1983; Stein, 1988). Vidare är institutionellt ägande samt oberoendet hos styrelsen 

från bolagets ägare och operativa verksamhet aktuella i såväl vardaglig debatt (Cervenka, 

2017a; 2017b) som i akademiska studier (Castro et al., 2009; Chen, Lin och Yang, 2014; 

Persson och Kuljanac, 2017; Lu och Wang, 2018). Genom att addera två variabler som mäter 

ägarstrukturen i bolag, samt en variabel som fokuserar på kontrollen av bolag, så hoppas studien 

uppnå en högre förklaringsgrad i sina modeller samt kontrollera för de relationer som kunnat 

bevisas i studiens huvudsakliga regressionsmodeller. 

Att variablerna i denna djupgående analys inte inkluderats i studiens huvudsakliga teoretiska 

modell beror på avsaknaden av data för dessa variabler mellan åren 1993 till 1999. Av den 

anledningen är den djupgående analysen baserad på data mellan åren 2001 och 2015. 

Resterande metodval i studien består likt att modellen undersöker samband genom metoden 

listwise. Likt i studiens huvudsakliga del så fokuserar hypoteser och operationalisering på 
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relationen mellan oberoende variabler och short-termism, men testas även direkt mot långsiktigt 

värdeskapande för att söka efter “dolda” relationer. Hypoteser återfinns i studiens kapitel 

Teoretiskt ramverk, och operationaliseringar återfinns i studiens Empiriska metod. 

5.11.1 Långsiktigt värdeskapande och kontrollmekanismer 

Vid jämförelse mellan studiens huvudsakliga regressionsmodell som undersöker relationen 

mellan långsiktigt värdeskapande och kontrollmekanismer, och den kompletterande 

regressionsmodellen så skiljer sig modellerna åt i sin förklaringsgrad. I den djupgående 

analysens modell så är R2-värdet högre (0,204 jämfört med 0,108). Detta tyder på att 

agentteorins viktiga faktorer ägare och ledning spelar en stor roll när det kommer till långsiktigt 

värdeskapande. 

Det går även att se att det även finns en signifikant negativ relation mellan grundarens närvaro 

och långsiktigt värdeskapande, vilket kan ses som att även denna regressionsmodell med högre 

förklaringsgrad stödjer denna relation som studiens huvudsakliga regressionsmodell påvisat. 

Av den anledningen finner studien styrka i att mena på att grundarens närvaro minskar svenska 

IT-bolags långsiktiga värdeskapande. Ingen av de kompletterande variablerna är signifikanta, 

varpå studien inte kan stödja tidigare studier (Castro et al., 2009; Chen, Lin och Yang, 2014; 

Persson och Kuljanac, 2017; Lu och Wang, 2018) angående varken institutionella ägares 

påverkan eller oberoende styrelsers påverkar på långsiktigt värdeskapande. 

5.11.2 Short-termism och kontrollmekanismer 

Då ingen av modellerna i den djupgående analysen är signifikanta när det gäller relationen 

mellan short-termism och kontrollmekanismer så finns det inga likheter och skillnader att 

diskutera djupgående. Det är av relevans att nämna att såväl modellen med lnPayout ratio som 

lnAnställda är signifikanta i studiens ursprungliga modeller men inte med de kompletterande 

variablerna, vilket ger stöd åt utformningen av den teoretiska modell som skapats och sedan 

testats. 

5.11.3 Finansiella prestationer och kontrollmekanismer 

I den djupgående analysen så testas även hur relationen mellan short-termism samt långsiktigt 

värdeskapande och finansiella prestationer ser ut, men där studiens kontrollmekanismer 
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inkluderas som kontrollvariabler. Detta görs för att öka förståelsen än mer, och se ifall 

kontrollmekanismerna har en direkt relation till finansiella prestationer. Det sker även en 

jämförelse av förklaringsgrad mellan den ursprungliga regressionsmodell som skapats från den 

teoretiska modellen och den regressionsmodell som presenteras i den djupgående analysen. Då 

den djupgående analysens regression får fler variabler, så används det justerade R2-värde för att 

jämföra förklaringsgraden. 

Valet att inte inkludera dessa resultat i studiens huvudsakliga resultat beror på att antalet 

observationer per regression sjunkit under den nivå som Hair et al. (2013) menar är rimlig för 

att anse att resultaten är tillförlitliga. Trots detta har dessa resultat i den djupgående analysen 

gett resultat som är värda att uppmärksamma, och ta i beaktning i den teoretiska analysen i den 

utsträckning som är rimlig sett till studiens mål om hög reliabilitet och validitet. 

Genom att genomföra dessa regressioner med kontrollmekanismer som kontrollvariabler så har 

den djupgående analysen funnit fler signifikanta relationer. Likt studiens hypotes med koppling 

till den teoretiska modellen så finns en relation mellan långsiktigt värdeskapande och 

långsiktiga finansiella prestationer. Den djupgående analysen har dessutom funnit en 

signifikant relation mellan short-termism och kortsiktiga finansiella prestationer, vilket stödjer 

de resultat som återfinns från studiens huvudsakliga regressionsmodeller. Detta påvisar en 

robusthet i studiens huvudsakliga teoretiska modell och dess regressionsmodeller. 

Utöver detta kunde den djupgående analysen finna en signifikant negativ relation mellan ROE 

och finansanalytiker samt media, vilket påvisar att när informationsasymmetri och press om 

kortsiktiga resultat från media sjunker så ökar ROE. Att detta skulle vara fallet är dock inte 

troligt enligt studien, utan ser snarare förklaringen i operationaliseringen av 

informationsasymmetri samt media. Det mest troliga är att antalet finansanalytiker ökar när 

avkastningen på eget kapital minskar hos ett bolag, till följd av att finansanalytiker på ett 

tydligare sätt kan kommentera det aktuella bolaget och ge rekommendationer ifall 

finansmarknaden bör köpa eller sälja bolagets aktie. Detta förväntas även vara fallet för media, 

där rapporteringen om ett bolag ökar när det går sämre för bolaget. Således finns det enligt 

studien en omvänd kausalitet, där finansanalytikernas rekommendationer och medias 

rapportering beror på bolagets kortsiktiga finansiella prestationer istället för det omvända. Den 

djupgående analysen fann även en signifikant positiv relation mellan optioner och ROA, vilket 

skulle kunna visa på att bolag som tillämpar optionsprogram har högre kortsiktiga finansiella 
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prestationer. Att denna relation finns stödjer det resultat som studien funnit om att det finns en 

negativ relation mellan optioner och långsiktigt värdeskapande, vilket indikerar att 

optionsprogram minskar tidshorisonten inom bolagsstyrningen. 

I den djupgående analysen kunde även signifikanta relationer mellan normspridning och ROA 

påvisas. Enligt den djupgående analysens resultat så har bolag med anglo-amerikansk närvaro 

i ägandet och kontroll högre kortsiktiga finansiella prestationer. Detta skulle kunna stödja 

studiens tes om att short-termism kommer genom anglo-amerikanska aktörer, vilket leder till 

att bolagen prioriterar att öka sina kortsiktiga finansiella prestationer. Även den djupgående 

analysens resultat med en negativ relation mellan styrelsekopplingar och ROA stödjer detta 

resonemang då styrelsekopplingar förväntas vara en produkt av en hög ägarkoncentration i 

Sverige och således en förmåga att “skydda” bolagsstyrningen från short-termism. Dessa 

resultat rörande normspridning påvisar den komplexitet som finns, där institutionella skillnader 

mellan den anglo-amerikanska kontexten och den svenska kontexten tycks finnas och att denna 

skillnad påverkar bolagsstyrningens tidshorisont. 

En slutsats som studien kan dra är att den befintliga teoretiska modell som skapats, och sedan 

legat till grund för studiens huvudsakliga regressionsmodeller är av relevans och håller den 

högsta kvalitet som varit möjlig. Denna slutsats kan dras genom att ha teoretiskt stöd för den 

teoretiska modellens utformning, samtidigt som förändringar i regressionsmodellerna i den 

djupgående analysen ger fortsatt stöd för den teoretiska modellens utformning. Till följd av 

studiens resultat så kan den djupgående analysen inte ge stöd åt någon av de tre extra hypoteser 

som presenterats, varpå detta inte diskuteras djupare. För fullständiga resultat från den 

djupgående analysen, se bilaga 14 och bilaga 15. 

5.12 Teoretisk analys 

“I am so clever that sometimes I don't understand a single word of what I am saying” 

(Oscar Wilde, 1888)  

Studiens teoretiska modell är uppbyggd utifrån agentteorin, där kontrollmekanismer med stöd 

från agentteoretiska resonemang förväntas påverka tidshorisonten inom bolagsstyrning. Genom 

studiens resultat har studien kunnat identifiera vad som kan förklara varians inom short-termism 

med hjälp av agentteorin och dess fokusering på ägare och ledning (Stein, 1988). Enligt Berle 
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och Means (1932) så ska moderna bolag separera ägandet från kontroll av bolaget, vilket 

förväntas öka effektiviteten inom bolagsstyrning och investeringar i långsiktigt värdeskapande 

till följd av att ledningen inte har ett ekonomiskt beroende av bolaget och således är mindre 

riskaverta jämfört med bolagets ägare. Att agentteorin är applicerbar inom den svenska IT-

branschen kan studien stödja, då ägandet tycks vara den faktor inom bolagsstyrning som 

förklarar hur tidshorisonten inom bolagsstyrning ser ut. 

Studiens resultat visar på att ägarkoncentration har en negativ relation till short-termism. Detta 

stödjer den tanke som finns inom agentteorin om att långsiktigt ägande till följd av stort 

ekonomiskt beroende leder till att bolagsstyrningen även blir mer långsiktig. När 

ägarkoncentrationen ökar så kan kontrollägaren sätta sin prägel allt mer på bolagsstyrningen, 

och genom detta skydda de intressen som finns i form av ekonomiskt risktagande och en vilja 

att öka värdet hos bolaget på längre sikt. Samtidigt så diskuterar agentteorin om hur spritt 

ägande kan öka riskviljan hos bolagets ägare (Modigliani och Miller, 1958), vilket kan stödjas 

från den negativa relation som finns mellan grundare och långsiktigt värdeskapande enligt 

studiens resultat. Den negativa relationen mellan grundare och långsiktigt värdeskapande kan 

förklaras av att grundaren som enskild person bär ett stort ekonomiskt risktagande, vilket gör 

personen riskavert och vill säkra sin avkastning genom att leverera kortsiktiga finansiella 

prestationer (Lazonick och O’Sullivan, 2000). Detta i kontrast mot ägarkoncentration, som 

snarare visar på hur sfärer äger en större andel av ett bolag och således som en grupp bär en 

ekonomisk risk, men där varje enskild person inte på samma sätt riskerar att förlora allt kapital. 

Studiens resultat är således ett bevis för hur spritt ägande inom en sfär skapar en högre 

långsiktighet jämfört med att grundaren med stort ekonomiskt beroende vill skapa kortsiktiga 

finansiella prestationer. 

Vidare kunde studien finna en negativ relation mellan optionsprogram och långsiktigt 

värdeskapande, vilket påvisar hur ägande påverkar bolagsstyrningens riskaversion. När inte 

ledningen är ägare av bolaget så tycks det finnas en långsiktighet inom bolagsstyrningen, men 

när ledningen i motsats till vad agentteorin förespråkar blir ägare (Fama och Jensen, 1983) så 

ökar även riskaversionen hos ledningen. Detta påvisar hur frågan om separation mellan ägande 

och kontroll är aktuell inom den svenska IT-branschen, och hur ledningen blir mer präglad av 

short-termism genom att själva bli ekonomiskt beroende av bolagets resultat. Att ledningen blir 

ägare av bolaget, vilket leder till att riskaversionen ökar, är i linje med agentteorin och påvisar 

hur ledningens risktagande leder till att dessa efterfrågar höga kortsiktiga finansiella 
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prestationer till motsats mot hur kontrollägare vill skydda sina långsiktiga finansiella 

prestationer och därför har en negativ relation till short-termism. Även resultatet från den 

djupgående analysen stödjer denna tes, då kortsiktiga finansiella prestationer har en positiv 

relation till optionsprogram. Genom det går att se att när bolagets ledning får ett ekonomiskt 

beroende och tar del av risktagandet så minskar långsiktigt värdeskapande, som är till förmån 

för bolagets kortsiktiga finansiella prestationer. Trots att kausalitet inte undersöks, så kan denna 

slutsats dras då det även finns en negativ relation mellan långsiktigt värdeskapande och 

kortsiktiga finansiella prestationer. 

Inom agentteorin så förväntas ägare ställa högre krav på kortsiktiga finansiella prestationer när 

skuldsättningen ökar. Detta är till följd av att en hög skuldsättning bedöms öka risktagandet 

med en ökad exponering mot finansmarknaden i form av exempelvis räntor (Fama och Jensen, 

1983). Trots detta så finns det enligt studien en positiv relation mellan ett bolags soliditet och 

short-termism. Att detta skulle vara fallet går att se utifrån den svenska kontext som studien 

undersökt, som präglas till stor del av kontrollägare (Jansson, 2013). Kontrollägare förväntas 

vara långsiktiga (Hedlund et al., 1985), vilket stöds av den negativa relation mellan 

kontrollägare och short-termism som denna studie kunnat påvisa. Resultatet med en positiv 

relation mellan soliditet och short-termism skulle kunna påvisa att bolagsstyrningen inom den 

svenska IT-branschen är ansvarstagande och präglade av att kontrollägare efterfrågar utdelning 

i den takt som bolagets balansräkning tillåter. 

Studiens resultat påvisar att det är ägande som definierar hur bolagsstyrningen ser ut inom den 

svenska IT-branschen, vilket lokaliserat att agentteorin är applicerbar men även att ägande har 

en större påverkan på bolagsstyrningen jämfört med kontroll. Detta kan resultaten i denna studie 

påvisa genom den avsaknad av relation som tycks finnas mellan exempelvis VD’s ålder och 

short-termism samt långsiktigt värdeskapande, medan ägarkoncentration, grundarens närvaro 

och ägande hos bolagets ledning påvisas ha en relation till tidshorisonter inom 

bolagsstyrningen. Genom agentteorin kan således studiens resultat tolkas och formas till 

empiriska bevis som i hög grad stödjer den ursprungliga tanken med agentteorin som Berle och 

Means (1932) presenterat där ägandet har en central relation till bolagsstyrningen. Frågan om 

hur bolagsstyrning ska förhålla sig till ägande och kontroll, såväl när det kommer till separation 

mellan dessa samt spritt ägande som minskar riskaversion, är lika aktuell som den var i början 

på 1900-talet. Av den anledningen har studien adderat empiriska bevis för att agentteorin i en 

svensk kontext till stor del är en fråga om ägande. 
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6 Slutsatser och implikationer 

I studiens sista kapitel så presenteras först de övergripande slutsatser som kan diskuteras med 

utgångspunkt från studiens empiriska resultat och analys, men även ur befintlig teori och 

tidigare studiers perspektiv. Vidare så diskuteras studiens teoretiska och praktiska bidrag och 

implikationer, vilket leder till att förslag om framtida forskning presenteras. 

6.1 Slutsatser 

 “A story really isn't truly a story until it reaches its climax and conclusion” 

(Ted Naifeh) 

Studien genomfördes med syfte att öka förståelsen för relationen mellan short-termism, 

långsiktigt värdeskapande och finansiella prestationer samt undersöka vilka faktorer som kan 

förklara variation av short-termism i den svenska IT-branschen. Att genomföra denna studie 

var av relevans då det mer eller mindre saknas studier inom området utanför en amerikansk 

kontext (Parcharidis och Varsakelis, 2010), trots att det påvisats en spridning i världen om att 

normen inom bolagsstyrning att bolag existerar för att skapa avkastning till dess ägare 

(Friedman, 1970; Henrekson och Jakobsson; 2003). Att undersöka hur short-termism i en 

svensk kontext med fokusering på IT-branschen motiveras av den ständiga förändring som sker 

inom världsekonomin till följd av tekniska framsteg (Schumpeter, 1944; Ireland och Hitt, 

2005), där Sverige ligger i framkant och där IT-branschen tillskrivs huvudrollen (Kvarnström, 

2017). Sverige som kontext är vidare relevant att undersöka då näringslivet är en kombination 

av bank- och marknadsbaserat (Jonnergård, Svensson och Kärreman, 1996). Då den svenska 

marknaden är relativt liten ur ett globalt perspektiv så möjliggörs täta nätverk mellan 

näringslivets viktiga aktörer (Stafsudd, 2009), vilket förväntas leda till att normer lätt kan 

etablera sig och även spridas. 

För att skapa förståelse för short-termism, långsiktigt värdeskapande och finansiella 

prestationer har studien i stor utsträckning tagit utgångspunkt ur ett neoklassiskt perspektiv där 

tillväxt skapas genom teknisk utveckling och tillförsel av mer arbetskraft (Storm, 2017). Utöver 

detta har agentteorin legat till grund för att kunna förklara vilka faktorer som påverkar variansen 

av short-termism inom bolagsstyrning. Inom agentteorin så sätts framförallt bolagets ägare och 

dess ledning i fokus, då det är dessa två intressentgrupper som förmodas äga samt kontrollera 
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bolaget (Berle och Means, 1932; Fama och Jensen, 1983). Utifrån att ägare med ekonomiska 

incitament och risktagande vill säkerställa värdeökning så följer en press på bolagets ledning 

att styra bolaget med rätt incitament. Samtidigt så är ledningen i sin tur mån om att behålla sin 

position inom bolagsstyrningen och även rå om sina intressen såväl prestige som 

ersättningsmässigt (Stein, 1988). 

Genom att undersöka studiens frågeställningar med en kvantitativ metod så har ett urval från 

IT-branschen kunnat påvisa existensen av short-termism i en svensk kontext. Dessa resultat är 

nya bevis inom short-termism, då Jonnergård, Svensson och Kärreman (1996) inte kunde finna 

empiriska bevis för existens av short-termism och relationen till andra fenomen inom 

bolagsstyrningen. Studien fann att det finns anledning för kortsiktiga ägare att förespråka short-

termism. Detta då det rent rationellt är gynnsamt för en kortsiktig ägare att bolaget inte funnit 

en balans mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande till följd av den negativa 

påverkan som långsiktigt värdeskapande har på kortsiktiga finansiella prestationer, medan 

short-termism har en positiv relation till kortsiktiga finansiella prestationer. Till följd av det så 

är det möjligt för bolag att maximera sitt resultat på kort sikt genom att minska investeringar i 

långsiktigt värdeskapande, samtidigt som de delar ut större del av vinsten till bolagets ägare. 

Detta gör att “kakan” i form av resultatet blir större, samt att större del av “kakan” delas ut, för 

tillfället. 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv så kan studien förklara resultaten med hjälp av agentteorin och 

således sätta agentteorin i en kontext med svenska IT-bolag. Tanken om att separation mellan 

ägande och kontroll är till godo för ett bolags riskbenägenhet till nytta för långsiktigt 

värdeskapande har påvisats stämma inom den svenska IT-branschen. Detta då det finns en 

negativ relation mellan grundarens närvaro inom bolagsstyrningen och långsiktigt 

värdeskapande, samtidigt som ägarkoncentration bevisats ha en negativ relation till short-

termism. Att dessa relationer kan finnas går att se utifrån ett perspektiv där ägare är rationella 

(Modigliani och Miller, 1958), vilket leder till att en enskild person i form av grundare vill 

skydda sin investering med kortsiktiga finansiella prestationer medan ägarkoncentration är 

vanligt i form av sfärer (Hedlund et al., 1985) där fler personer bär det ekonomiska risktagandet 

och genom detta inte behöver bära det ekonomiska beroendet enbart på sina egna axlar. I den 

djupgående analysen kunde det även bevisas att anglo-amerikanskt ägande leder till högre 

kortsiktiga finansiella prestationer, vilket kan indikera att denna typ av ägare är mer präglade 

av short-termism. Vidare fann studien även att när ledningen blir ägare av bolaget via 
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optionsprogram så minskar långsiktigt värdeskapande, vilket signalerar att ledningens ägande 

bidrar till ökad riskaversion inom bolagsstyrningen och således en större prägel av short-

termism. Detta påvisar en komplexitet inom bolagsstyrning, men ger samtidigt empirisk 

bevisning på att ägande är den faktor inom en svensk kontext som förklarar varians inom 

bolagsstyrningens tidshorisonter i störst utsträckning, vilket besvarar studiens tredje 

frågeställning samt syfte. 

6.2 Teoretiska implikationer 

Den teoretiska utgångspunkt som studien haft grundar sig i agentteorin. Till följd av det så har 

studien även byggt såväl teoretisk modell som teoretisk analys med nära koppling till 

agentteorin, där även det teoretiska bidragen till största del återfinns. Studiens teoretiska modell 

som skapats med stöd från agentteorins kontrollmekanismer har kunnat påvisa signifikanta 

relationer mellan samtliga beståndsdelar, såväl mellan kontrollmekanismer till short-termism 

och långsiktigt värdeskapande, som mellan short-termism samt långsiktigt värdeskapande och 

finansiella prestationer. Att studien kunnat skapa denna teoretiska modell som sedan funnit 

empirisk bevisning i dess relationer har ökat förståelsen för hur fenomen inom bolagsstyrning 

förhåller sig till varandra, vilket även var studiens syfte. 

Genom studiens teoretiska analys med koppling till agentteorin så har studien förankrat 

agentteorin med empiriska bevis från den svenska IT-branschen. Att testa en befintlig teori är i 

linje med studiens val av deduktiv ansats (Bryman och Bell, 2017), då ingen ny teori ska 

genereras utan där resultaten är applicerade på agentteorin. Studiens teoretiska analys med den 

svenska IT-branschen som kontext är av relevans då det är en tidigare outforskad kontext till 

denna studies bästa vetskap (Parcharidis och Varsakelis, 2010), samtidigt som kontexten som 

sådan är tongivande i såväl näringslivets som samhällets utveckling (Kvarnström, 2017). I en 

global kontext står IT-branschen även ut som en maktfaktor, där världens högst värderade bolag 

återfinns inom IT-branschen (Mitelman, 2017). Att kunna finna teoretiska kopplingar mellan 

agentteorin och IT-bolag har därför skapat en förståelse för hur en gammal teori kan appliceras 

i en ny kontext med framtidsutsikter, och stå sig bra med en hög förklaringsgrad. 

Studien har funnit att ägande är den faktor inom den svenska IT-branschen som tycks ha den 

största påverkan på bolagsstyrningen, vilket är i linje med Hedlund et al., (1985). Samtidigt kan 

studiens resultat påvisa en institutionell skillnad mellan den svenska kontexten och den 
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amerikanska kontext där agentteorin har sitt ursprung och där majoriteten av studier om short-

termism insamlat data från (Parcharidis och Varsakelis, 2010). I en anglo-amerikansk kontext 

är ägarkoncentrationen låg (Madhani, 2016) vilket leder till att bolagets ledning får en central 

roll inom bolagsstyrningen, medan det i en svensk kontext är vanligt med kontrollägare 

(Jansson, 2013) och där denna studies empiriska bevis tyder på ägandets centralitet för hur 

short-termism eller långsiktigt värdeskapande prioriteras. Att studiens resultat påvisar hur 

ägande “trumfar” kontroll i en svensk kontext är således ett teoretiskt bidrag som påvisar att 

studier som inkluderar agentteorin i en svensk kontext med fördel ska fokusera på ägande, då 

ägandet bevisats vara den faktorn med störst förklarande kraft. 

I studiens resultat går att urskilja en konflikt mellan olika tidshorisonter inom bolagsstyrningen. 

Att konflikten finns, som diskuteras inom agentteorin, bevisas genom de resultat som studien 

funnit när kortsiktiga finansiella prestationer undersöks i relation till short-termism och 

långsiktigt värdeskapande. I enlighet med Lazonick och O’Sullivan (2000) så finns det en 

koppling mellan ifall bolag väljer att återinvestera sin vinst och således möjliggöra långsiktigt 

värdeskapande, samt short-termism som präglas av en “nedskalning och utdelning”-strategi. 

Studien har således funnit en indirekt relation mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande, vilket tidigare inte diskuteras i studier. Samtidigt har inte den direkta relationen 

mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande kunnat bevisas, vilket kan ses som att den 

direkta relationen inte existerar inom den svenska IT-branschen. Således har även studiens 

första frågeställning rörande relationen mellan short-termism och långsiktigt värdeskapande 

besvarats. I tidigare studier (se bland annat Chu, Yang och Yang, 2016; Flammer och Bansal, 

2017) har fokusering funnits på antingen short-termism eller långsiktigt värdeskapandes 

påverkan på finansiella prestationer, vilket gör denna studies resultat relevanta för förståelsen 

inom short-termism, långsiktigt värdeskapande och finansiella prestationer. Tidigare har short-

termism och långsiktigt värdeskapande inom bolagsstyrningen inte testats mot varandra samt 

tillsammans mot finansiella prestationer, vilket medför att denna studie kunnat öka förståelsen 

och bevisat att det saknas en direkt relation mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande. 

I studiens djupgående analys så har studien tagit sitt syfte om ökad förståelse än högre, där 

relationer testats som inte varit en del av studiens ursprungliga utformning. Att skapa mer 

djupgående empirisk bevisning har därför bidragit till en riktlinje för framtida studier, där denna 

studies resultat kunnat påvisa att det finns en komplexitet i den teoretiska modell som skapats i 
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studien. Detta ger sig uttryck i att den djupgående analysen påvisat relationer även mellan 

agentteorins kontrollmekanismer och ett bolags finansiella prestationer. Vidare har den 

djupgående analysen skapat en grund för vidare studier inom området hur grundarens närvaro 

påverkar bolagsstyrningen, men även att det kan finnas en koppling mellan normspridning och 

finansiella prestationer som doldes på grund av den teoretiska modellens utformning med short-

termism och långsiktigt värdeskapande som “hinder”. 

Studien kunde i sin bortfallsanalys se en viss förskjutning inom fördelningen mellan sektorer 

inom IT-branschen. Detta gör att studiens urval riskerar att inte vara fullt representativ för den 

svenska IT-branschen då icke-tillverkande bolag fått en större resultatpåverkan än vad sektorns 

andel av populationen motiverar. Samtidigt så ser inte studien denna förskjutning i fördelning 

mellan sektorer som att studiens resultat eller analys blir påtagligt mindre tillförlitligt då en 

förändring med 5,9 procentenheter inte anses vara en påtaglig förändring. Däremot så skulle 

exempelvis medelvärdet för utdelningskvot kunna ha förändrats något till följd av att studiens 

resultat påvisat att icke-tillverkande bolag har en högre utdelningskvot jämfört med tillverkande 

bolag. Då medelvärde i utdelningskvot inte diskuteras djupgående i studien så anses inte detta 

heller vara av relevans att ta nämnvärd höjd för i studiens slutsatser och teoretiska 

implikationer. 

6.3 Praktiska implikationer 

Studien har funnit att bolagets ägare och ledning har en stor påverkan på hur bolagsstyrningen 

ser ut. Det tycks enligt studiens resultat som att det är just genom separation av ägande och 

kontroll som det är möjligt att finna en balans i den empiriskt bevisade relationen mellan short-

termism och långsiktigt värdeskapande, vilket enligt Kallifatides, Ekwall och Sjöstrand (2010) 

möjliggör ett optimalt utnyttjande av såväl bolags som samhällets resurser. Till detta går att 

addera aspekten att grundarens närvaro inom bolagsstyrning tycks ha en negativ påverkan på 

långsiktigt värdeskapande. Inom IT-branschen är grundare av bolag såsom Facebook 

fortfarande närvarande som VD, samtidigt som grundaren även är kontrollägare. Detta påvisar 

en komplexitet inom IT-branschens bolagsstyrning, där separationen mellan ägande och 

kontroll inte alltid skett. Ur studiens resultat går att tyda hur grundarens närvaro minskar 

långsiktigt värdeskapande, varpå det finns anledning för den svenska IT-branschen att diskutera 

vilken roll som är lämplig för grundaren att ha inom bolagsstyrningen. 
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Det skedde en institutionell förändring när utländskt ägande avreglerades på den svenska börsen 

år 1993 (Henrekson och Jakobsson, 2003). Samtidigt kan inte studien genom dess teoretiska 

modell finna en relation mellan normspridning och short-termism samt långsiktigt 

värdeskapande. Detta skulle kunna påvisa att short-termism redan finns inom bolagsstyrningen 

även hos svenska aktörer, varpå de anglo-amerikanska ägarna och styrelseledamöterna inte 

påverkar hur bolagsstyrningen ser ut. Att det skulle vara fallet behöver dock undersökas mer, 

då studiens djupgående analys funnit en relation mellan såväl anglo-amerikanskt ägande, anglo-

amerikanska styrelseledamöter som styrelsekopplingar mellan bolag och bolags finansiella 

prestationer. Genom dessa resultat så kan studien bidra praktiskt till lagstiftare och andra 

centrala aktörer som skapar institutionella förhållningsregler med en varningssignal om att 

normspridning är en komplex fråga, där målet med institutionella förändringar antas påverka 

hur bolagsstyrningen formas. Vill lagstiftare kontrollera tidshorisonten inom bolagsstyrning så 

tycks inte normspridning vara ett ämne att diskutera enligt studiens resultat, medan om det är 

de finansiella prestationerna som är i siktet så finns anledning att överväga hur normspridning 

kan påverka detta. 

För att möjliggöra att framtida studier får ett större urval att testa så föreslår denna studie att 

man fokuserar på den praktiska insamlingsmetod som genererar störst antal observationer i 

variabler som inkluderar bolags investeringar i FoU. Detta då den processen i dagsläget till 

studiens bästa vetskap är tidskrävande. Utöver det så redovisar olika bolag sina investeringar i 

FoU på olika sätt i enlighet med IFRS (2018). Således vore det av relevans att finna en metod 

för datainsamling som möjliggör större antal observationer inom FoU, utan att det blir för 

tidskrävande, för att skapa än mer generaliserbara resultat. 

6.4 Förslag på framtida studier 

“To find Hakuna Matata, you must look beyond what you see” 

(Rafiki, Lejonkungen) 

Studien fann att modellen som undersökte relationen mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande var signifikant, vilket påvisar att det kan finnas en relation mellan dessa två 

bolagsstyrningsfenomen. Samtidigt så kunde inte studien finna några signifikanta relationer 

mellan långsiktigt värdeskapande och de olika operationaliseringar som gjorts för short-

termism. Detta kan bero på att det mellan åren 1993 till 2015 skett institutionella skillnader som 
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döljer relationer, vilket är i linje med Schumpeters (1944) uttryck om ‘kreativ förstörelse’. 

Genom att institutionella förändringar kan ha skett inom den svenska IT-branschen mellan år 

1993 till 2015 så förmodar denna studie att en tydligare relation mellan short-termism och 

långsiktigt värdeskapande kan finnas, varpå framtida studier inom området uppmuntras. I 

framtida studier så skulle en kvantitativ metod kunna användas, men som kontrollerar för 

eventuella institutionella skillnader. Ett annat alternativ skulle vara att genom en kvalitativ 

studie diskutera hur institutionella skillnader inom IT-branschen förändrat hur fenomen inom 

bolagsstyrningen förhåller sig till varandra (North, 1993), vilket kan stödjas av att IT-bolag 

numera är de högst värderade bolagen i världen (Financial Times, 2017; Slickcharts, 2017) och 

anses vara enskilda faktorer som påverkar världsekonomin i sin helhet (Mitelman, 2017). Att 

IT-branschen globalt sett blivit en sådan maktfaktor under perioden som denna studie 

undersöker misstänks därför ha påverkat resultaten, såväl genom att förstärka som försvaga 

relationer inom bolagsstyrningen. 

Studien har inte kunnat finna en direkt relation mellan short-termism och långsiktigt 

värdeskapande. Detta skulle kunna ses som att det inte existerar en relation mellan dessa 

fenomen i en svensk kontext, men även som att det är en komplex relation där fler 

operationaliseringar och jämförelser mellan olika branscher behövs för att fastslå en eventuell 

relation. Av den anledningen uppmuntrar denna studie till att även i framtiden försöka förstå 

hur short-termism kan påverka långsiktigt värdeskapande, då denna studie inte kunnat påvisa 

någon relation. 

Det finns en lucka inom akademin där kontrollägares och grundarens påverkan på short-

termism och långsiktigt värdeskapande behöver undersökas djupare. Detta går att tolka utifrån 

denna studies resultat där kontrollägare inte tycks påverka långsiktigt värdeskapande, medan 

grundarens närvaro enligt studiens resultat har en negativ påverkan på långsiktighet. Att denna 

studie funnit dessa relationer mellan ägarstruktur och tidshorisonten inom bolagsstyrning ligger 

därför till grund för uppmuntran av vidare studier som undersöker dessa relationer djupare. Då 

studien kunnat fastslå att ägande tycks ha mer tyngd än kontroll i en svensk kontext så föreslås 

att fokusera på just ägandet när agentteorin diskuteras. Detta då studiens resultat indikerar att 

den smått unika ägarkoncentration som finns i Sverige (Hedlund et al., 1985; Jansson, 2013) 

gör ägande till den faktor som med stöd från agentteorin har störst påverkan. 
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Trots att studien uppmuntran till en fokusering på ägande när agentteorin testas så uppmuntrar 

denna studie till att i framtiden undersöka ett bolags ledning djupare. Vid sådana studier föreslås 

dock att fokusera på andra teorier än agentteorin, då det i en svensk kontext inte tycks vara 

ledningen som är den starkast drivande faktorn till tidshorisonten inom bolagsstyrning. 

Samtidigt motsäger denna studies resultat rörande ledningen tidigare studier (Haart och 

Mellons, 1970; Hillman och Dalziel, 2003; Cheng, 2004; Webb, 2004; Castro et al., 2009) från 

en anglo-amerikansk kontext. Attribut likt utbildning och en VD’s bakgrund såväl externt som 

internt inom ett bolag skulle vara intressant att undersöka för att se hur en VD’s “bagage” 

påverkar dess prägel av short-termism. Detta då denna studie förmodar att mer än enbart 

nationalitet och ålder kan anses vara påverkande för ifall en VD är präglad av short-termism 

men att det kan vara tidskrävande att samla in. 

För att skapa en ytterligare förståelse för hur short-termism och långsiktigt värdeskapande 

påverkar finansiella prestationer så föreslås att replikera denna studie. Genom att genomföra en 

liknande studie men i en annan kontext så skulle eventuella relationer kunna hittas. Det vore 

även intressant att undersöka hur olika branscher förhåller sig till varandra, där ‘dåtidens 

giganter’ inom finans- och råvarubranschen (Cervenka, 2017a; 2017b) skulle kunna jämföras 

med mer högteknologiska branscher. Även en jämförelse mellan olika länder beroende på om 

dessa har bankbaserade eller marknadsbaserade ekonomier vore av relevans, då denna studies 

svenska kontext ses som en blandning av dessa former av ekonomier (Jonnergård, Svensson 

och Kärreman, 1996). Slutligen skulle det vara av intresse för djupare förståelse att undersöka 

hur publika bolag skiljer sig från privata bolag, då det förmodas finnas en form av 

kvartalskapitalism associerad med att vara börsnoterad (Laverty, 1996; Liljeblom och 

Vaihekoski, 2007; Summers, 2015; McCann, 2017). Att vara börsnoterad leder även till 

förändrade regler att förhålla sig till, vilket skapar institutionella skillnader mellan publika och 

privata bolag. 

Avslutningsvis vill studien förmedla att trots dess kvantitativa metod så förespråkas en fantasi 

där kvalitativa aspekter såsom idérikedom och kreativt tänkande antagligen kommer leda till 

mer djupgående förståelse för short-termism oavsett vilket metodval som framtida studier 

väljer. Därför avslutas denna studie likt den börjat, med ett citat: 

“Logic will get you from A to Z, imagination will get you everywhere” 

(Albert Einstein) 
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Institutionellt ägande + 

Baysinger, 
Kosnik och 
Turk (1991) 

USA 1980-
1983 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Institutionellt ägande, 
andel insiders i 
styrelsen 
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Bhojraj och 
Libby 
(2005) 

USA 2005 Kvalitativ Långsiktigt 
värdeskapande** 

Informationsasymmetri - 

Brunzell 
Liljeblom 
och 
Vaihekoski 
(2015) 

Norden 2015 Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Långsiktigt ägande, 
ägarkoncentration 

+ 

Bushee 
(1998) 

USA 1983-
1994 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Institutionellt ägande + 

Chen, Lin 
och Yang 
(2014) 

Taiwan 2000-
2012 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Resultat + 

Cheng 
(2004) 

USA 1984-
1997 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Tidshorisont hos VD, 
resultat 

+ 

Deb och 
Wiklund 
(2017) 

Sverige 1996-
1997 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Grundare som VD + 

Francis och 
Smith 
(1995) 

USA’ 1980-
1989 

Kvantitativ Innovationskraft* Ägarkoncentration + 

Gayle 
(2001) 

USA’ 1976-
1992 

Kvantitativ Innovationskraft* Storlek på bolag + 

Graham, 
Harvey och 
Rajgopal 
(2005) 

USA 2005 Kvalitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Resultat + 

Himmelberg 
och Petersen 
(1994) 

USA’’ 1983-
1987 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Skuldsättningsgrad - 
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Hosono, 
Tomiyama 
och 
Miyagawa 
(2010) 

Japan 1987-
1998 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Ägarkoncentration, 
skuldsättningsgrad, 
marknadsvärde 
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Laverty 
(2004) 

USA 2004 Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande 

Informationsasymmetri - 

Jonnergård, 
Svensson 
och 
Kärreman 
(1996) 

Sverige 1991-
1993 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Resultat***** + 

Lee (2005) Japan, 
USA 

1995 Kvantitativ Innovationskraft* Ägarkoncentration + 

Lee och 
O’Neill 
(2003) 

Japan, 
USA 

1995 Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Ägarkoncentration + 

Lu och 
Wang 
(2018) 

USA 1996-
2007 

Kvantitativ Innovationskraft* Andel oberoende 
styrelseledamöter, 
Skuldsättningsgrad*** 
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Marginson 
och 
McAuley 
(2007) 

USA’’ 2007 Kvalitativ Långsiktigt 
värdeskapande 

Informationsasymmetri - 

Mohd 
(2005) 

USA’’ 1983-
1988 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande 

Informationsasymmetri - 

Persson och 
Kuljanac 
(2017) 

Sverige 2011-
2015 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Institutionellt 
ägande**** 

+ 

Sampson 
och Shi 
(2017) 

USA 1980-
2013 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Informationsasymmetri - 

Segelod 
(2000) 

Sverige, 
USA 

1997 Kvalitativ Långsiktigt 
värdeskapande* 

Informationsasymmetri - 

Wahal och 
McConnell 
(2000) 

USA 1988-
1994 

Kvantitativ Långsiktigt 
värdeskapande*, 
** 

Institutionella ägare. 
Skuldsättningsgrad 

+  

+: positiv relation 
-: negativ relation 
‘: tillverkande bolag 
’’: IT-bolag 
*: operationaliserat med FoU 
**: operationaliserat med investeringar i anläggningstillgångar 
***: negativ relation 
****: signifikant relation vid långsiktigt institutionellt ägande, men inte vid kortsiktigt institutionellt 
ägande. 
*****: styrelser med fokusering på den operationella verksamheten istället för finansiella prestationer 
och finansmarknaden tenderar att ha lägre grad av short-termism. 
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Bilaga 2. Tidigare forskning inom finansiella prestationer 
 
Förklaring av kolumner: 
Namn: Författare till tidigare studie 
Urval: Kontext därifrån data är insamlad till studien 
Period: tidsperiod från när data är insamlad till studien 
Forskningsansats: vilken metod som används i studien 
Beroende variabel: den beroende variabel som undersöks i studien 
Oberoende variabel: de oberoende variabler som används i studien, som har relevans till denna studies 
frågeställningar. 
Relation: signifikanta relationer mellan studiens beroende och oberoende variabler. 
 
Tidigare forskning om finansiella prestationer 

Namn Urval Period Metod Beroende 
variabel 

Oberoende variabel Relation 

Anderson och 
Reeb (2003) 

USA 1992-
1999 

Kvantitativ Finansiella 
prestationer**, 
*** 

Ägarkoncentration + ***** 

Bhagat och Black 
(2002) 

USA 1988-
1990, 
1991-
1993 

Kvantitativ Finansiella 
prestationer**, 
*** 

Oberoende styrelse 0 

Chu, Yang och 
Yang (2016) 

Global’ 1973-
2014 

Kvantitativ Finansiella 
prestationer* 

FoU + 

Flammer och 
Bansal (2017) 

USA 1997-
2012 

Kvantitativ Finansiella 
prestationer***, 
FoU 

Optioner + 

Frank och Goyal 
(2003) 

USA 1971-
1998 

Kvantitativ Finansiella 
prestationer**** 

Skuldsättningsgrad + 

Habib och 
Ljungqvist 
(2005) 

USA 1992-
1997 

Kvantitativ Finansiella 
prestationer*, ** 

Informationsasymmetri - 

McConnell och 
Servaes, 1990 

USA 1976-
1986 

Kvantitativ Finansiella 
prestationer** 

Optioner + 

Mehran (1995) Tillverkande 
bolag ‘’ 

1976-
1980 

Kvantitativ Finansiella 
prestationer**; 
*** 

Optioner + 

Morck, Schleifer 
och Vishny 
(1988) 

USA 1980 Kvantitativ Finansiella 
prestationer** 

Optionsprogram + 

Söderlindh och 
Holgersson 
(2013) 

Sverige 1995-
2010 

Kvantitativ Aktieägarvärde Utländskt ägande, 
Styrelsekopplingar 

+ 

Thomsen  och 
Pedersen,  (2000) 

Stora bolag, 
Europa 

1990-
1995 

Kvantitativ Finansiella 
prestationer**, 
*** 

Ägarkoncentration. + 

0: ingen relation 
+: positiv relation 
-: negativ relation 
‘: 38 ej namngivna länder, publicerande journal är kontrollerad efter dess JIF-värde innan inkludering i 
denna studie. 
‘’: Randomiserat utvalda bolag 
*: operationaliserat som marknadsvärde 
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**: operationaliserat som Tobin’s Q 
***: operationaliserat som avkastning på totalt kapital 
****: operationaliserat som utdelning 
*****: ägartyp spelar roll för ifall relationen är positiv eller negativ 
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Bilaga 3. Tidshorisont hos olika ägare 
 
Tidshorisont hos olika ägare 

Ägartyp Tidshorisont Källa till avgränsning 
Grundare Långsiktigt Hambrick och Mason, 1984; Hedlund et al., 1985; North, 1993; 

Lazonick och O’Sullivan, 2000 
Kontrollägare Långsiktigt Hedlund et al., 1985 
Stiftelse Långsiktigt Persson och Kuljanac, 2017 
Aktiefond Kortsiktigt Persson och Kuljanac, 2017 
Pensionsbolag Kortsiktigt Persson och Kuljanac, 2017 
Investmentbolag Långsiktigt Persson och Kuljanac, 2017 
Statlig ägare Långsiktigt Hedlund et al., 1985 
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Bilaga 4. Bortfall 
 
Statistiskt test av bortfall 

Pearsons korrelationstest Kvarvarande Sektor Tillgångar 
Kvarvarande 1 -0,8* -0,21 
Sektor -0,8* 1 -0,34 
Tillgångar -0,21 -0,34 1 

* Korrelation är signifikant vid 0.05 nivån. 
 
Bortfall per variabel  

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse Andel bortfall Antal extremvärden 
lnFoU/Oms 517 -2,702 2,410 30,3 2 
lnTQ 518 0,725 0,984 30,2 17 
lnPE 377 2,943 0,994 49,2 24 
ROA 727 -3,008 38,293 2,0 78 
ROE 728 -9,395 62,670 1,9 82 
lnPayout ratio 647 1,377 2,010 12,8 1 
lnAnställda 715 0,104 0,458 3,6 92 
IIM/TIllgångar 742 0,262 0,241 0,0 11 
Finansanalytiker 742 1,26 3,831 0,0 0 
Kontrollägare 742 0,610 0,948 0,0 48 
Grundare 742 - - 0,0 - 
Optioner 742 - - 0,0 - 
Ålder_VD 422 48,72 7,152 43,1 0 
Soliditet 588 73,480 25,099 20,8 14 
Media 742 3156,13 8887,282 0,0 92 
Angloam_ägare 491 1,517 6,285 33,8 72 
Angloam_styrelse 742 0,053 0,225 0,0 - 
Styrelsekopplingar 396 4,32 3,776 46,6 26 
Tillgångar 742 1196593,93 8321422,078 0,0 87 
Positivt_resultat 742 - - 0,0 - 
Sektor 742 - - 0,0 - 
1993 742 - - 0,0 - 
1995 742 - - 0,0 - 
1997 742 - - 0,0 - 
1999 742 - - 0,0 - 
2001 742 - - 0,0 - 
2003 742 - - 0,0 - 
2005 742 - - 0,0 - 
2007 742 - - 0,0 - 
2009 742 - - 0,0 - 
2011 742 - - 0,0 - 
2013 742 - - 0,0 - 
2015 742 - - 0,0 - 
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Bilaga 5. Resultat för lnTQ  
 
Relationen mellan långsiktigt värdeskapande och short-termism mot lnTQ 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson 
lnTQ 0,051 -0,001 0,491 1,421 
Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 0,753  0,000*  
lnFoU/Oms 0,053 0,142 0,014* 0,893 
lnPayout ratio -0,001 -0,002 0,968 0,962 
lnAnställda -0,069 -0,031 0,576 0,953 
IM/Tillgångar 0,171 0,043 0,428 0,969 
Tillgångar 2,370 0,029 0,597 0,941 
Positivt_resultat 0,136 0,071 0,199 0,953 
Sektor 0,037 0,019 0,726 0,968 
1995 -0,092 -0,012 0,875 0,495 
1997 0,621 0,147 0,189 0,233 
1999 0,709 0,231 0,112 0,138 
2001 0,361 0,122 0,416 0,130 
2003 0,522 0,166 0,244 0,145 
2005 0,520 0,174 0,242 0,132 
2007 0,473 0,168 0,282 0,120 
2009 0,405 0,134 0,359 0,137 
2011 0,462 0,162 0,296 0,122 
2013 0,304 0,095 0,497 0,148 
2015 0,375 0,119 0,402 0,144 

*: signifikant resultat. 
 
 
  



 

 

IX 

 

Bilaga 6. Resultat för lnPE 
 
Relationen mellan långsiktigt värdeskapande och short-termism mot lnPe 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson 
lnPE 0,099 0,029 0,129 0,423 
Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 2,388  0,000*  
lnFoU/Oms 0,015 0,038 0,573 0,880 
lnPayout ratio 0,002 0,004 0,955 0,965 
lnAnställda 0,546 0,214 0,001* 0,932 
IM/Tillgångar -0,057 -0,013 0,844 0,948 
Tillgångar -3,628 -0,046 0,484 0,917 
Positivt_resultat 0,274 0,127 0,050* 0,940 
Sektor 0,093 0,042 0,516 0,943 
1995 -0,082 -0,011 0,915 0,368 
1997 0,031 0,006 0,964 0,213 
1999 0,235 0,066 0,717 0,116 
2001 -0,133 -0,037 0,839 0,119 
2003 0,104 0,028 0,874 0,124 
2005 0,170 0,048 0,793 0,117 
2007 -0,306 -0,097 0,634 0,095 
2009 -0,144 -0,044 0,821 0,102 
2011 0,191 0,057 0,767 0,106 
2013 -0,043 -0,012 0,947 0,120 
2015 0,156 0,047 0,810 0,102 

*: signifikant resultat. 
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Bilaga 7. Resultat för ROA 
 
Relationen mellan långsiktigt värdeskapande och short-termism mot ROA 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson 
ROA 0,122 0,083 0,000* 1,498 
Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant -19,148  0,004*  
lnFoU/Oms -2,992 -0,194 0,000* 0,895 
lnPayout ratio 3,718 0,204 0,000* 0,974 
lnAnställda 8,440 0,096 0,043* 0,969 
IM/Tillgångar 10,808 0,068 0,151 0,969 
Tillgångar 8,201 0,023 0,633 0,958 
Positivt_resultat 4,362 0,056 0,241 0,960 
Sektor 1,101 0,014 0,762 0,971 
1995 -13,369 -0,038 0,545 0,541 
1997 -1,837 -0,010 0,914 0,246 
1999 4,266 0,032 0,791 0,152 
2001 -11,814 -0,099 0,455 0,122 
2003 -10,625 -0,082 0,506 0,141 
2005 -5,189 -0,043 0,743 0,127 
2007 -3,793 -0,032 0,809 0,119 
2009 -11,703 -0,099 0,456 0,122 
2011 -11,793 -0,099 0,455 0,123 
2013 -6,395 -0,050 0,688 0,138 
2015 -3,392 -0,026 0,832 0,146 

*: signifikant resultat. 
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Bilaga 8. Resultat för ROE 
 
Relationen mellan långsiktigt värdeskapande och short-termism mot ROE 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson 
ROE 0,201 0,166 0,000* 0,933 
Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant -48,504  0,000*  
lnFoU/Oms -5,223 -0,223 0,000* 0,895 
lnPayout ratio 8,308 0,300 0,000* 0,973 
lnAnställda 18,085 0,135 0,003* 0,969 
IM/Tillgångar 9,106 0,038 0,402 0,970 
Tillgångar 1,361 0,025 0,584 0,958 
Positivt_resultat 11,057 0,093 0,040* 0,960 
Sektor 3,820 0,033 0,467 0,970 
1995 -31,552 -0,060 0,323 0,541 
1997 -12,179 -0,044 0,621 0,246 
1999 -10,095 -0,049 0,665 0,152 
2001 -31,756 -0,176 0,165 0,122 
2003 -19,271 -0,099 0,404 0,141 
2005 -4,793 -0,026 0,834 0,127 
2007 -16,561 -0,094 0,466 0,117 
2009 -10,205 -0,057 0,653 0,122 
2011 -17,059 -0,095 0,455 0,123 
2013 -5,592 -0,029 0,808 0,138 
2015 -4,335 -0,022 0,852 0,146 

*: signifikant relation 
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Bilaga 9. Resultat för short-termism mot långsiktigt värdeskapande 
 
Relationen mellan långsiktigt värdeskapande och short-termism mot lnFoU/Oms 

Beroende variabel R2 Justerat R2 Signifikans Durbin Watson 
lnFoU/Oms 0,097 0,060 0,000* 1,689 
Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant -3,519  0,000*  
lnPayout ratio -0,046 -0,039 0,404 0,976 
lnAnställda -0,025 -0,004 0,925 0,969 
IM/Tillgångar 0,019 0,002 0,968 0,971 
Tillgångar 8,138 0,035 0,467 0,959 
Positivt_resultat 0,521 0,103 0,028* 0,974 
Sektor 0,210 0,042 0,368 0,973 
1995 -2,332 -0,102 0,104 0,544 
1997 -1,219 -0,103 0,272 0,247 
1999 -1,139 -0,133 0,275 0,146 
2001 0,774 0,103 0,450 0,117 
2003 0,221 0,027 0,831 0,138 
2005 0,443 0,057 0,666 0,124 
2007 0,520 0,070 0,611 0,114 
2009 0,228 0,030 0,824 0,120 
2011 1,009 0,130 0,326 0,123 
2013 0,303 0,036 0,770 0,138 
2015 1,007 0,119 0,333 0,143 

*: signifikant resultat. 
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Bilaga 10. Resultat för kontrollmekanismer mot långsiktigt värdeskapande 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer mot lnFoU/Oms 

Beroende variabel R2 Justerat-R2  Signifikans Durbin Watson 
lnFoU/Oms 0,253 0,108 0,026* 1,786 
Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant -2,370  0,210  
Finansanalytiker 0,023 0,062 0,487 0,773 
Kontrollägare 0,308 0,150 0,088 0,792 
Grundare -0,826 -0,195 0,024* 0,826 
Optioner -1,036 -0,176 0,043* 0,809 
Ålder_VD -0,039 -0,131 0,131 0,808 
Soliditet 0,009 0,108 0,217 0,794 
Media 1,632 0,094 0,298 0,750 
Angloam_ägare 0,018 0,077 0,392 0,747 
Angloam_styrelse 0,582 0,076 0,374 0,830 
Styrelsekopplingar -0,050 -0,098 0,301 0,675 
Tillgångar 2,686 -0,083 0,386 0,670 
Positivt_resultat 0,878 0,208 0,017* 0,819 
Sektor 0,281 0,065 0,474 0,726 
1995 -1,177 -0,102 0,436 0,356 
1997 -0,153 -0,010 0,928 0,467 
1999 -0,975 -0,163 0,449 0,131 
2001 0,420 0,078 0,740 0,111 
2003 -0,082 -0,010 0,951 0,215 
2005 -0,292 -0,042 0,820 0,177 
2007 0,444 0,068 0,729 0,159 
2009 -0,235 -0,033 0,862 0,169 
2011 0,243 0,032 0,853 0,207 
2013 0,184 0,025 0,888 0,194 
2015 -0,412 -0,042 0,767 0,304 

*: signifikant relation 
 
  



 

 

XIV 

 

Bilaga 11. Resultat för lnPayout ratio  
 
Relationen mellan kontrollmekanismer mot lnPayout ratio 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
lnPayout ratio 0,188 0,071 0,044 1,917 
Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 1,867  0,205  
Finansanalytiker -0,035 -0,086 0,261 0,844 
Kontrollägare -0,313 -0,159 0,037* 0,846 
Grundare 0,237 0,059 0,444 0,825 
Optioner -0,383 -0,069 0,366 0,848 
Ålder_VD 0,000 0,001 0,992 0,841 
Soliditet 0,017 0,199 0,015* 0,743 
Media -1,622 -0,007 0,936 0,738 
Angloam_ägare 0,004 0,017 0,830 0,756 
Angloam_styrelse -0,489 -0,064 0,402 0,847 
Styrelsekopplingar 0,021 0,041 0,605 0,767 
Tillgångar -3,619 -0,102 0,211 0,734 
Positivt_resultat 0,003 0,001 0,992 0,854 
Sektor -0,682 -0,157 0,046* 0,793 
1995 -0,342 -0,030 0,785 0,410 
1997 -3,173 -0,197 0,040* 0,537 
1999 -1,245 -0,217 0,242 0,143 
2001 -1,594 -0,301 0,131 0,124 
2003 -1,656 -0,242 0,132 0,191 
2005 -1,891 -0,262 0,093 0,203 
2007 -1,445 -0,216 0,187 0,183 
2009 -1,751 -0,242 0,121 0,202 
2011 -1,664 -0,237 0,130 0,202 
2013 -0,718 -0,107 0,511 0,183 
2015 -1,508 -0,190 0,198 0,226 

*: signifikant resultat. 
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Bilaga 12. Resultat för lnAnställda 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer mot lnAnställda 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
lnAnställda 0,176 0,071 0,032* 1,351 
Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 0,019  0,945  
Finansanalytiker 0,001 0,016 0,827 0,870 
Kontrollägare 0,025 0,066 0,361 0,846 
Grundare -0,011 -0,014 0,844 0,837 
Optioner 0,077 0,069 0,337 0,869 
Ålder_VD 0,001 0,023 0,746 0,836 
Soliditet -0,001 -0,089 0,235 0,795 
Media -4,553 -0,128 0,096 0,756 
Angloam_ägare 0,002 0,046 0,546 0,766 
Angloam_styrelse 0,173 0,119 0,098 0,864 
Styrelsekopplingar 0,003 0,027 0,724 0,743 
Tillgångar -3,152 -0,044 0,561 0,765 
Positivt_resultat -0,053 -0,068 0,330 0,899 
Sektor -0,024 -0,029 0,707 0,757 
1995 0,160 0,074 0,467 0,424 
1997 0,248 0,076 0,377 0,596 
1999 0,282 0,241 0,138 0,169 
2001 -0,077 -0,076 0,673 0,135 
2003 0,141 0,112 0,454 0,197 
2005 0,147 0,106 0,446 0,226 
2007 0,139 0,108 0,464 0,203 
2009 0,114 0,087 0,562 0,198 
2011 0,156 0,116 0,415 0,218 
2013 0,185 0,131 0,347 0,230 
2015 -0,106 -0,073 0,596 0,235 

*: signifikant resultat. 
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Bilaga 13. Resultat för IM/Tillgångar 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer mot IM/Tillgångar 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
IM/Tillgångar 0,134 0,027 0,205 1,985 
Oberoende variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 0,444  0,017*  
Finansanalytiker -0,004 -0,079 0,250 0,868 
Kontrollägare 0,007 0,031 0,692 0,858 
Grundare 0,062 0,117 0,109 0,829 
Optioner 0,135 0,154 0,014* 0,872 
Ålder_VD -0,002 -0,043 0,489 0,842 
Soliditet 0,001 0,042 0,525 0,799 
Media 2,033 0,004 0,913 0,764 
Angloam_ägare 0,002 0,069 0,405 0,774 
Angloam_styrelse -0,117 -0,113 0,102 0,865 
Styrelsekopplingar 0,005 0,073 0,370 0,746 
Tillgångar -4,479 -0,086 0,230 0,765 
Positivt_resultat 0,051 0,092 0,171 0,904 
Sektor -0,003 -0,015 0,937 0,775 
1995 -0,255 -0,174 0,093 0,424 
1997 -0,353 -0,159 0,067 0,598 
1999 -0,262 -0,335 0,044 0,165 
2001 -0,219 -0,319 0,082 0,135 
2003 -0,205 -0,239 0,115 0,197 
2005 -0,305 -0,325 0,022* 0,226 
2007 -0,236 -0,275 0,071 0,196 
2009 -0,282 -0,315 0,037* 0,198 
2011 -0,127 -0,139 0,335 0,218 
2013 -0,245 -0,279 0,063 0,201 
2015 -0,049 -0,049 0,721 0,236 

*: signifikant resultat. 
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Bilaga 14. Djupgående analys med fler variabler 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer mot lnFoU/Oms 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
lnFoU/Oms 0,644 0,331 0,042* 2,059 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant -4,943 -0,063 0,017*  
Finansanalytiker -0,012 -0,063 0,696 0,568 
Kontrollägare 0,316 0,254 0,106 0,622 
Grundare -1,372 -0,510 0,022* 0,325 
Långsiktiga_inst -0,002 -0,024 0,908 0,332 
Kortsiktiga_inst -0,007 -0,061 0,752 0,389 
Angloam_ägare 0,059 0,115 0,524 0,450 
Optioner -0,238 -0,057 0,724 0,563 
Oberoende_styrelse -0,595 -0,116 0,461 0,588 
Ålder_VD 0,036 0,213 0,216 0,506 
Soliditet 0,003 0,061 0,698 0,587 
Media 2,121 0,270 0,141 0,451 
Angloam_Styrelse -0,609 -0,145 0,382 0,543 
Styrelsekopplingar -0,104 -0,303 0,119 0,403 
Positivt_resultat 0,318 0,123 0,414 0,654 
Sektor 0,790 0,307 0,063 0,572 

*: signifikant relation 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer mot lnPayout ratio 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
lnPayout ratio 0,305 -0,006 0,504 1,811 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 3,948  0,170  
Finansanalytiker -0,009 -0,035 -0,814 0,643 
Kontrollägare -0,354 -0,204 0,147 0,741 
Grundare 0,134 0,037 0,805 0,628 
Långsiktiga_inst -0,025 -0,222 0,150 0,617 
Kortsiktiga_inst 0,001 0,008 0,964 0,519 
Angloam_ägare 0,018 0,036 0,814 0,599 
Optioner -0,736 -0,129 0,380 0,668 
Oberoende_styrelse 0,053 0,008 0,963 0,554 
Ålder_VD -0,010 -0,041 0,801 0,544 
Soliditet 0,001 0,019 0,910 0,522 
Media -1,765 -0,081 0,631 0,502 
Angloam_styrelse -1,029 -0,170 0,321 0,492 
Styrelsekopplingar -0,124 -0,221 0,171 0,560 
Tillgångar -3,619 -0,102 0,211 0,734 
Positivt_resultat -0,417 -0,116 0,390 0,795 
Sektor 0,126 0,034 0,820 0,634 

*: signifikant relation 
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Relationen mellan kontrollmekanismer mot lnAnställda 
Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
lnAnställda 0,213 -0,081 0,796 2,594 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant -0,261  0,642  
Finansanalytiker 0,016 0,285 0,044* 0,693 
Kontrollägare 0,009 0,025 0,847 0,779 
Grundare -0,002 -0,003 0,984 0,605 
Långsiktiga_inst -0,003 -0,138 0,340 0,643 
Kortsiktiga_inst 0,002 0,052 0,777 0,574 
Angloam_ägare 0,005 0,047 0,744 0,658 
Optioner -0,064 -0,052 0,707 0,695 
Oberoende_styrelse -0,028 -0,020 0,893 0,610 
Ålder_VD 0,007 0,128 0,425 0,527 
Soliditet 0,001 0,069 0,646 0,600 
Media -7,052 -0,028 0,864 0,508 
Angloam_styrelse -0,308 -0,253 0,122 0,513 
Styrelsekopplingar -0,008 -0,072 0,436 0,492 
Tillgångar -3,152 -0,044 0,561 0,765 
Positivt_resultat -0,149 -0,205 0,111 0,830 
Sektor -0,067 -0,089 0,551 0,606 

*: signifikant relation 
 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer mot IM/Tillgångar 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
IM/Tillgångar 0,163 -0,134 0,940 2,230 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 0,223  0,590  
Finansanalytiker -0,001 -0,028 0,844 0,688 
Kontrollägare 0,001 0,004 0,975 0,797 
Grundare 0,055 0,104 0,484 0,617 
Långsiktiga_inst 0,001 0,048 0,742 0,652 
Kortsiktiga_inst -0,003 -0,123 0,425 0,578 
Angloam_ägare -0,006 -0,088 0,534 0,677 
Optioner 0,097 0,107 0,441 0,703 
Oberoende_styrelse 0,042 0,041 0,789 0,585 
Ålder_VD -0,004 -0,100 0,533 0,534 
Soliditet 0,001 0,067 0,659 0,598 
Media -4,308 -0,023 0,887 0,518 
Angloam_styrelse 0,162 0,180 0,270 0,516 
Styrelsekopplingar 0,007 0,084 0,599 0,532 
Tillgångar -4,479 -0,086 0,230 0,765 
Positivt_resultat 0,092 0,175 0,176 0,827 
Sektor 0,007 0,013 0,929 0,632 
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15. Djupgående analys, kontrollmekanismer mot finansiella prestationer 
 
Resultat från regressioner 
 
Kontrollmekanismer och långsiktigt värdeskapande mot lnTQ 
 
Finansiella prestationer operationaliserat som lnTQ visar upp en signifikant modell med förbättrad 
förklaringsgrad i form av justerat R2-värde jämfört med samma modell i studiens huvudsakliga resultat 
(0,384 jämfört med 0,051). Regressionen visar en signifikant positiv relation till långsiktigt 
värdeskapande vilket indikerar att långsiktigt värdeskapande har en relation till långsiktiga finansiella 
prestationer operationaliserat som lnTQ. Detta kan jämföras med den huvudsakliga regressionen vilken 
inte visade någon signifikans i modellen. Inkluderandet av kontrollmekanismer som kontrollvariabler 
samt exkluderandet av short-termism i modellen har därmed förbättrat modellen och gjort den 
signifikant. 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer och långsiktigt värdeskapande mot lnTQ 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
lnTQ 0,384 0,204 0,005* 1,756 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 1,964   0,049*   
lnFoU/Oms 0,235 0,488 0,000* 0,695 
Finansanalytiker 0,010 0,060 0,536 0,760 
Kontrollägare 0,093 0,096 0,343 0,712 
Grundare -0,055 -0,027 0,785 0,721 
Optioner 0,431 0,167 0,100 0,706 
Ålder_VD -0,012 -0,083 0,387 0,792 
Soliditet 0,000 -0,003 0,973 0,769 
Media 4,154 0,034 0,744 0,675 
Angloam_ägare 0,006 0,061 0,550 0,704 
Angloam_styrelse 0,332 0,090 0,354 0,771 
Styrelsekopplingar -0,046 -0,183 0,083 0,659 
Tillgångar -3,532 -0,025 0,819 0,584 
Positivt_resultat 0,049 0,024 0,817 0,686 
Sektor 0,034 0,016 0,868 0,745 
1995 0,193 0,036 0,816 0,308 
1997 0,774 0,124 0,378 0,364 
1999 0,273 0,104 0,694 0,103 
2001 -0,023 -0,009 0,973 0,104 
2003 -0,189 -0,054 0,793 0,174 
2005 0,420 0,124 0,559 0,159 
2007 0,209 0,057 0,776 0,182 
2009 0,152 0,043 0,835 0,168 
2011 0,012 0,003 0,987 0,175 
2013 0,211 0,054 0,776 0,200 
2015 0,248 0,046 0,761 0,318 

*: signifikant relation 
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Kontrollmekanismer och short-termism mot lnTQ 
 
I likhet med den huvudsakliga regressionen visar regressionen mellan långsiktiga finansiella prestationer 
operationaliserat som lnTQ och short-termism ingen signifikans och kommer därför inte diskuteras 
ytterligare. 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer och short-termism mot lnTQ 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
lnTQ 0,187 0,019 0,334 1,631 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 0,839   0,307   
lnPayout ratio -0,035 -0,073 0,415 0,770 
lnAnställda -0,237 -0,095 0,291 0,777 
IM/Tillgångar -0,311 -0,085 0,328 0,830 
Finansanalytiker 0,014 0,073 0,404 0,811 
Kontrollägare 0,091 0,095 0,288 0,777 
Grundare -0,154 -0,077 0,400 0,749 
Optioner 0,383 0,147 0,102 0,782 
Ålder VD -0,014 -0,102 0,232 0,854 
Soliditet 0,000 -0,010 0,914 0,692 
Media -1,818 -0,001 0,989 0,745 
Angloam_ägare 0,017 0,157 0,090 0,734 
Angloam_styrelse 0,030 0,008 0,926 0,778 
Styrelsekopplingar -0,028 -0,109 0,231 0,757 
Tillgångar -1,127 -0,007 0,942 0,691 
Positivt_resultat 0,085 0,042 0,630 0,825 
Sektor -0,148 -0,066 0,459 0,789 
1995 0,185 0,035 0,778 0,396 
1997 1,356 0,186 0,101 0,491 
1999 0,663 0,243 0,246 0,143 
2001 0,652 0,246 0,249 0,137 
2003 0,707 0,220 0,232 0,185 
2005 1,051 0,279 0,089 0,233 
2007 0,771 0,213 0,209 0,218 
2009 0,706 0,201 0,249 0,205 
2011 1,154 0,339 0,051 0,209 
2013 0,695 0,185 0,253 0,240 
2015 0,794 0,194 0,210 0,262 

*: signifikant relation 
  



 

 

XXI 

 

Kontrollmekanismer och långsiktigt värdeskapande mot lnPE 
 
I likhet med den huvudsakliga regressionen mellan långsiktiga finansiella prestationer operationaliserat 
som lnPE och långsiktigt värdeskapande finns ingen signifikant relation. Resultatet kommer därför inte 
analyseras ytterligare. 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer och långsiktigt värdeskapande mot lnPE 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
lnPE 0,440 0,136 0,136 1,518 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 5,481   0,001*   
lnFoU/Oms 0,206 0,392 0,008* 0,616 
Finansanalytiker -0,014 -0,063 0,672 0,565 
Kontrollägare 0,089 0,083 0,551 0,637 
Grundare 0,201 0,091 0,519 0,620 
Optioner 0,663 0,259 0,081 0,578 
Ålder VD -0,044 -0,309 0,027* 0,671 
Soliditet -0,007 -0,146 0,260 0,738 
Media 1,723 0,157 0,277 0,599 
Angloam_ägare 0,001 0,011 0,939 0,552 
Angloam_styrelse 0,675 0,172 0,212 0,661 
Styrelsekopplingar -0,007 -0,029 0,853 0,506 
Tillgångar -1,165 -0,096 0,561 0,452 
Positivt_resultat 0,415 0,186 0,227 0,526 
Sektor -0,046 -0,020 0,887 0,597 
1995 0,305 0,064 0,798 0,195 
1997 1,137 0,172 0,401 0,296 
1999 0,592 0,231 0,578 0,071 
2001 0,050 0,016 0,963 0,107 
2003 -0,144 -0,034 0,895 0,187 
2005 0,551 0,140 0,619 0,156 
2007 0,208 0,044 0,858 0,204 
2009 -0,023 -0,006 0,983 0,135 
2011 0,383 0,090 0,733 0,179 
2013 -0,315 -0,086 0,776 0,135 
2015 0,954 0,175 0,447 0,233 

*: signifikant relation 
  



 

 

XXII 

 

Kontrollmekanismer och short-termism mot lnPE 
I likhet med den huvudsakliga regressionen mellan långsiktiga finansiella prestationer operationaliserat 
som lnPE och short-termism finns ingen signifikant relation. Resultatet kommer därför inte analyseras 
ytterligare. 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer och short-termism mot lnPE 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
lnPE 0,152 -0,108 0,943 1,471 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 4,301   0,000*   
lnPayout ratio 0,011 0,023 0,838 0,737 
lnAnställda 0,103 0,034 0,786 0,633 
IM/Tillgångar 0,164 0,042 0,709 0,782 
Finansanalytiker -0,009 -0,034 0,779 0,670 
Kontrollägare 0,014 0,013 0,909 0,726 
Grundare -0,141 -0,065 0,590 0,676 
Optioner 0,272 0,101 0,380 0,742 
Ålder VD -0,036 -0,242 0,032* 0,783 
Soliditet -0,004 -0,076 0,539 0,634 
Media -3,752 -0,028 0,813 0,683 
Angloam_ägare 0,003 0,030 0,805 0,643 
Angloam_styrelse 0,185 0,048 0,687 0,680 
Styrelsekopplingar -0,007 -0,025 0,830 0,720 
Tillgångar -4,744 -0,031 0,804 0,609 
Positivt_resultat 0,202 0,091 0,427 0,735 
Sektor -0,153 -0,060 0,601 0,739 
1995 0,181 0,037 0,829 0,329 
1997 1,635 0,197 0,167 0,482 
1999 0,853 0,315 0,267 0,121 
2001 0,306 0,100 0,692 0,151 
2003 0,580 0,151 0,475 0,218 
2005 0,597 0,140 0,479 0,248 
2007 0,241 0,057 0,778 0,240 
2009 0,451 0,122 0,585 0,193 
2011 0,828 0,194 0,320 0,255 
2013 0,645 0,168 0,437 0,209 
2015 1,053 0,261 0,220 0,215 

*: signifikant relation 
  



 

 

XXIII 

 

Kontrollmekanismer och långsiktigt värdeskapande mot ROA 
 
Inkluderandet av kontrollmekanismer samt exkluderandet av short-termism från regression av 
kortsiktiga finansiella prestationer och långsiktigt värdeskapande har gett en högre förklaringsgrad 
(justerat R2-värde på 0,271 jämfört med 0,083) samtidigt som modellen behåller sin signifikans. 
Långsiktigt värdeskapande behåller en negativ signifikant relation samtidigt som även tre 
kontrollvariabler visar upp signifikanta relationer. Angloamerikanskt ägande och samt närvaro av anglo-
amerikanska styrelseledamöter visar upp en positivt signifikanta relation samtidigt som 
styrelsekopplingar visar upp en negativ. Detta resultat indikerar att anglo-amerikansk närvaro samt 
styrelsekopplingar har en koppling till kortsiktiga finansiella prestationer trots att de inte visat någon 
signifikant relation mot short-termism.  
 
Relationen mellan kontrollmekanismer och långsiktigt värdeskapande mot ROA 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
ROA 0,400 0,271 0,000* 1,783 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant -49,191   0,142   
lnFoU/Oms -4,809 -0,255 0,003* 0,738 
Finansanalytiker -0,821 -0,108 0,189 0,768 
Kontrollägare 3,000 0,077 0,351 0,768 
Grundare 1,358 0,017 0,838 0,785 
Optioner 15,013 0,130 0,111 0,791 
Ålder_VD 0,309 0,054 0,501 0,804 
Soliditet -0,039 -0,024 0,772 0,782 
Media 0,000 0,070 0,408 0,734 
Angloam_ägare 1,626 0,377 0,000* 0,729 
Angloam_styrelse 26,050 0,173 0,030* 0,831 
Styrelsekopplingar -2,905 -0,301 0,001* 0,661 
Tillgångar -4,926 -0,080 0,365 0,661 
Positivt_resultat 9,811 0,120 0,140 0,789 
Sektor 6,502 0,079 0,352 0,733 
1995 18,344 0,084 0,488 0,353 
1997 23,843 0,085 0,421 0,463 
1999 19,562 0,169 0,388 0,135 
2001 10,245 0,099 0,645 0,114 
2003 8,904 0,057 0,708 0,227 
2005 9,267 0,067 0,684 0,194 
2007 20,166 0,163 0,368 0,159 
2009 6,793 0,049 0,775 0,179 
2011 21,585 0,149 0,346 0,207 
2013 8,015 0,058 0,725 0,194 
2015 -5,317 -0,027 0,831 0,333 

*: signifikant relation 
  



 

 

XXIV 

 

Kontrollmekanismer och short-termism mot ROA 
 
Regressionen visar nu en förbättrad förklaringsgrad jämfört med den huvudsakliga regressionen mellan 
short-termism samt långsiktigt värdeskapande och ROA (R2-värde på 0,332 jämfört med 0,122). Jämfört 
med den huvudsakliga regressionen behåller lnPayout ratio sin signifikanta relation medan lnAnställda 
nu visar en insignifikant relation.  Detta indikerar att lnAnställda kan ha visat en relation som egentligen 
härrör från någon av kontrollmekanismerna i den huvudsakliga regressionen som nu inkluderats som 
kontrollvariabler. Fyra av kontrollmekanismerna som kontrollvariabler visar en signifikant relation. 
Optioner, Angloamerikanska ägare samt Angloamerikansk styrelse visar en positiv, medan 
styrelsekopplingar visar en negativ. Detta resultat indikerar likt tidigare nämnt att angloamerikansk 
närvaro samt styrelsekopplingar har en koppling till kortsiktiga finansiella prestationer trots att de inte 
visat någon signifikant relation mot short-termism.  
 
Relationen mellan kontrollmekanismer och short-termism mot ROA 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
ROA 0,332 0,214 0,000* 1,928 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant -30,343   0,249   
lnPayout ratio 3,720 0,204 0,007* 0,796 
lnAnställda 8,897 0,094 0,214 0,772 
IM/Tillgångar -13,883 -0,099 0,167 0,857 
Finansanalytiker -1,095 -0,136 0,063 0,833 
Kontrollägare 1,590 0,045 0,549 0,797 
Grundare 8,182 0,110 0,139 0,808 
Optioner 23,132 0,223 0,003* 0,804 
Ålder_VD 0,529 0,101 0,162 0,848 
Soliditet 0,038 0,025 0,757 0,699 
Media 0,000 0,064 0,418 0,700 
Angloam_ägare 1,559 0,362 0,000* 0,730 
Angloam_styrelse 21,121 0,148 0,048* 0,799 
Styrelsekopplingar -1,562 -0,166 0,030* 0,757 
Tillgångar -5,816 -0,092 0,245 0,712 
Positivt_resultat 10,762 0,143 0,052 0,825 
Sektor 1,594 0,020 0,793 0,769 
1995 -1,724 -0,008 0,936 0,401 
1997 -2,515 -0,009 0,926 0,508 
1999 -6,000 -0,056 0,749 0,144 
2001 -15,027 -0,155 0,413 0,123 
2003 -13,312 -0,105 0,488 0,192 
2005 -19,618 -0,147 0,321 0,203 
2007 -12,587 -0,102 0,511 0,183 
2009 -15,990 -0,119 0,418 0,203 
2011 -14,457 -0,111 0,449 0,205 
2013 -16,735 -0,129 0,387 0,199 
2015 -13,580 -0,092 0,505 0,234 

*: signifikant relation 
  



 

 

XXV 

 

Kontrollmekanismer och långsiktigt värdeskapande mot ROE 
 
Modellen är signifikant med något högre förklaringsgrad jämfört med studiens huvudsakliga 
regressioner (justerat R2-värde på 0,202 jämfört med 0,166). Långsiktigt värdeskapande är nu i motsats 
till den huvudsakliga regressionen inte längre signifikant. Detta indikerar att långsiktigt värdeskapande 
kan ha visat upp en relation som eventuellt egentligen berott på en kontrollmekanismerna. Media är den 
variabel som nu visar en signifikant relation, trots att variabeln inte tidigare visat någon signifikant 
relation mot short-termism eller långsiktigt värdeskapande. 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer och långsiktigt värdeskapande mot ROE 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  
ROE 0,344 0,202 0,001* 1,865 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant 20,702   0,740   
lnFoU/Oms -4,586 -0,136 0,123 0,738 
Finansanalytiker -1,695 -0,125 0,148 0,768 
Kontrollägare 2,512 0,036 0,676 0,768 
Grundare -0,003 0,000 1,000 0,785 
Optioner 7,243 0,035 0,679 0,791 
Ålder VD -0,168 -0,016 0,845 0,804 
Soliditet -0,474 -0,161 0,061 0,782 
Media -0,003 -0,431 0,000* 0,734 
Angloam_ägare 0,527 0,068 0,440 0,729 
Angloam_styrelse 18,038 0,067 0,418 0,831 
Styrelsekopplingar -2,123 -0,123 0,187 0,661 
Tillgångar -5,236 -0,048 0,607 0,661 
Positivt_resultat -12,195 -0,084 0,326 0,789 
Sektor -9,788 -0,066 0,454 0,733 
1995 20,816 0,053 0,674 0,353 
1997 31,543 0,063 0,569 0,463 
1999 22,399 0,108 0,597 0,135 
2001 5,847 0,031 0,888 0,114 
2003 4,754 0,017 0,915 0,227 
2005 26,470 0,106 0,535 0,194 
2007 22,484 0,102 0,591 0,159 
2009 13,516 0,054 0,761 0,179 
2011 33,932 0,131 0,429 0,207 
2013 54,054 0,217 0,207 0,194 
2015 15,484 0,043 0,740 0,333 

*: signifikant relation 
 
  



 

 

XXVI 

 

Kontrollmekanismer och short-termism mot ROE 
 
Modellen har en lägre förklaringsgrad (justerat R2-värde på 0,124 jämfört med 0,166), samt är 
fortfarande signifikant, samtidigt som resultatet från Durbin Watson-testet har förbättrats. LnPayout 
ratio visar en signifikant relation i samma riktning som tidigare men likt jämförelsen av ROA har nu 
lnAnställda förlorat sin signifikans. Detta indikerar att lnAnställda kan ha visat en relation som 
egentligen beror på någon av kontrollmekanismerna i den huvudsakliga regressionen som nu inkluderats 
som kontrollvariabler. I modellen är dock endast Finansanalytiker signifikant, vilket inte var fallet i 
relationen med short-termism eller långsiktigt värdeskapande. 
 
Relationen mellan kontrollmekanismer och short-termism mot ROE 

Beroende variabel R2 Justerat R2  Signifikans Durbin Watson  

ROE 0,256 0,124 0,007* 2,139 
Variabel B Beta Signifikans Tolerans 
Konstant -0,722   0,984   
lnPayou_ratio 5,005 0,207 0,009* 0,796 
lnAnställda 14,877 0,119 0,138 0,772 
IM/Tillgångar -2,647 -0,014 0,850 0,857 
Finansanalytiker -2,173 -0,204 0,009* 0,833 
Kontrollägare -6,732 -0,142 0,072 0,797 
Grundare 7,962 0,080 0,304 0,808 
Optioner 20,585 0,150 0,057 0,804 
Ålder VD 0,119 0,017 0,822 0,848 
Soliditet -0,154 -0,074 0,375 0,699 
Media 0,000 0,072 0,393 0,700 
Angloam_ägare 0,348 0,061 0,458 0,730 
Angloam_styrelse 16,670 0,088 0,263 0,799 
Styrelsekopplingar -1,285 -0,103 0,201 0,757 
Tillgångar -5,064 -0,060 0,470 0,712 
Positivt_resultat 4,847 0,049 0,529 0,825 
Sektor -9,909 -0,093 0,246 0,769 
1995 -1,588 -0,006 0,958 0,401 
1997 22,267 0,058 0,555 0,508 
1999 9,910 0,070 0,706 0,144 

2001 -14,191 -0,110 0,581 0,123 
2003 1,973 0,012 0,942 0,192 
2005 -0,477 -0,003 0,986 0,203 
2007 -11,589 -0,071 0,666 0,183 
2009 1,567 0,009 0,955 0,203 
2011 2,647 0,015 0,921 0,205 
2013 11,407 0,066 0,674 0,199 
2015 5,329 0,027 0,852 0,234 

*: signifikant relation 
 
  



 

 

XXVII 

 

Signifikansmatriser 
 
Signifikansmatris för långsiktiga finansiella prestationer 

 lnTQ lnPE Förväntat 
lnFoU/Oms +(+) (+) + 
lnPayout ratio   - 
lnAnställda  (+) + 
IM/Tillgångar   + 
Finansanalytiker    
Kontrollägare    
Grundare    
Optioner    
Ålder_VD    
Soliditet    
Media    
Angloam_ägare    
Angloam_styrelse    
Styrelsekopplingar (-)   
Tillgångar    
Positivt_resultat    
Sektor    

+/-: Signifikant relation i regression 
(+/-): Signifikant relation i Pearsons korrelationstest 
 
Signifikansmatris kortsiktiga finansiella prestationer 

 ROA ROE Förväntat 
lnFoU/Oms -(-) (-) - 
lnPayout ratio +(+) +(+) + 
lnAnställda (+)  - 
IM/Tillgångar   - 
Finansanalytiker (-) -(-)  
Kontrollägare    
Grundare    
Optioner +(+)   
Ålder_VD    
Soliditet (-)   
Media  -(-)  
Angloam_ägare -(+)   
Angloam_styrelse +   
Styrelsekopplingar -(-) (-)  
Tillgångar    
Positivt_resultat    
Sektor    

+/-: Signifikant relation i regression 
(+/-): Signifikant relation i Pearsons korrelationstest 


