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Sammanfattning 
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Examinator: Christopher von Koch 

  

Titel: Svensk kod för bolagsstyrning – Vem finner nytta med den? 

 

Bakgrund: Bolagsstyrning har uppkommit i syfte att främja aktieägarnas intressen i 

bolag där ägarna är separerade från kontrollen och för att skapa förtroende för bolagen. 

År 2005 trädde Svensk kod för bolagsstyrning i kraft för att delvis förebygga att 

ytterligare företagsskandaler skulle inträffa och för att ledningen ska agera i ägarnas 

intressen. Koden kompletterar Aktiebolagslagen eftersom den ställer högre krav på 

vissa områden men ger bolagen möjlighet att avvika genom principen ”följ eller 

förklara”. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vem som har eller finner nytta med Svensk 

kod för bolagsstyrning. 

Metod: Uppsatsens metod utgår ifrån ett kvantitativt tillvägagångssätt då syftet är att 

undersöka avvikelserna i bolagens bolagsstyrningsrapporter. Vi utgår från redan 

befintliga teorier inom ämnet vilket betyder att vi använder oss av en deduktiv ansats. 

Data samlas in vid en viss tidpunkt och därför tillämpas en surveyundersökning i form 

av tvärsnittsdesign. Empirin i denna uppsats består av sekundärdata insamlad från 

bolagens bolagsstyrningsrapporter och årsredovisningar.  

 

Resultat, slutsatser: Av de faktorer som undersökts finner vi signifikanta samband 

mellan ledningens ägande, revisionsbyrå, kvinnliga revisorer, institutionellt och 

utländskt ägda bolag, bolagens lönsamhet, bransch, börslistor och andelen avvikelser 

bolagen gör samt på vissa av rekommendationerna i Svensk kod för bolagsstyrning. 

Utifrån detta kan vi dra slutsatser om vem som har och finner nytta med Koden.  
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Abstract 

 

Master thesis in business administration, School of business administration, 

Linnaeus University, accounting, 4FE03E, Spring 2011. 

 

Authors: Linda Åslund and Shirin Yousef.  

 

Supervisor: Professor Sven-Olof Yrjö Collin 

 

Examiner: Christopher von Koch 

 

Title: The Swedish code of good governance – Who finds it useful?  

 

Background: Corporate governance has emerged to maintain the stockholders interests 

in corporations where the owners are separated from control in order to create 

confidence in the corporations. In 2005 the Swedish code of good governance emerged 

to prevent in part additional corporate scandals from happening and to make sure that 

the board is acting in the interest of the owners. The code is a complement to the 

Swedish Companies Act since it has a more strict demand in certain areas but it gives 

the companies a possibility to deviate by either complying or explaining their actions.  

 

Purpose: The purpose with this thesis is to examine who finds the Swedish code of 

good governance useful. 

  

Method: The research method of this survey is quantitative where the purpose is to 

investigate deviations in the companies’ corporate governance reports. The scientific 

approach is deductive where empirical data is generated from the theories. Secondary 

data is gathered from the companies’ corporate governance reports and annual reports.   

 

Conclusions: Out of the different variables that we examined we find significant 

correlations between the boards ownership, Audit Bureau, female auditors, institutional 

and foreign owned corporations, the corporations profitability, type of business, stock-

exchange lists and the number of deviations which the corporations does and on some of 

the recommendations in Swedish code of good governance. From these variables we 

make the conclusion on who finds the Code useful. 
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1. Inledning 

Följande kapitel består av en genomgång av begreppet bolagsstyrning och de orsaker 

som ligger till grund för att bolagsstyrningskoder och framför allt Svensk kod för 

bolagsstyrning har utvecklats och implementerats. Detta leder sedan fram till 

uppsatsens problemformulering, frågeställning och slutligen till uppsatsens syfte.  

 

1.1. Bakgrund 

Enligt Kollegiet, vars uppgift i Sverige är att främja en god utveckling av svensk 

bolagsstyrning, är syftet med bolagsstyrning att främja aktieägarnas intressen i de bolag 

som inte leds av sina ägare, då det finns risk att ledningen inte styr företaget efter 

ägarnas intressen. Intressekonflikter är mer påtagliga i bolag som saknar starka 

huvudägare men det föreligger även mer eller mindre i alla företag där ägarna inte är 

förvaltare av organisationen (Kollegiet 2011). Att främja aktieägarnas intressen i 

bolaget kan enligt Svernlöv (2008) ses som en förutsättning för ett fungerande 

näringsliv och för att förtroendet för bolagen ska bevaras. Kollegiet menar att dessa 

intressekonflikter har bidragit till att olika regler och riktlinjer för bolagsstyrning 

utformats som komplement till lagstiftningen för att minska på dessa konflikter. Det har 

därför uppkommit så kallade koder för bolagsstyrning världen över (Kollegiet 2011).  

 

1.1.1. Kod för god bolagsstyrning  

Bolagsstyrning har kommit att bli reglerat i många länder genom införandet av koder 

för bolagsstyrning. Trots att koderna skiljer sig åt mellan länder är grundidén med dem 

offentligt ägande och separation av ägande och kontroll (Tagesson 2011). 

Bolagsstyrningskoder ses generellt sätt som ett verktyg för att främja utvecklingen av 

kapitalmarknader genom att de ökar transparensen av företagen och nivån av 

aktieägarskydd (Cankar et al 2010).  

 

År 1992 släpptes den så kallade Cadbury-rapporten i Storbritannien och den brittiska 

koden presenterades. Koden innehöll rekommendationer om hur god bolagsstyrning 

skulle se ut i bolag som var noterade på London Stock Exchange (Jonnergård & Larsson 

2007). Aguilera och Cuervo-Cazurra (2009) hävdar att sedan införandet av Cadbury-

rapporten har det skett en snabb internationell spridning av bolagsstyrningskoder i 

världen. Denna rapport startade stora debatter kring bolagsstyrningskoder vilket 
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utmynnade i att koderna började spridas till andra länder (Aguilera & Cuervo-Cazurra 

2009). Koderna har kommit att bli allt mer relevanta för företag och de har även kommit 

att bli ett centralt begrepp inom politik och företagsstrategier, då både företag och 

länder, strävar efter att få en mer effektiv bolagsstyrning. Koderna innehåller principer 

och bestämmelser kring hur styrningen i företag ska skötas för att kunna förbättra 

kvalitén på bolagsstyrningen i bolag (Talaulicar & Werder 2008). Bland annat 

innehåller koderna ofta rekommendationer om styrelsens sammansättning och 

arbetsuppgifter, chefslöner och offentliggörande av information (Thomsen 2006). 

Reglerna i koderna är inte lagstiftade utan de kan snarare beskrivas som mild 

lagstiftning. De flesta koderna är nämligen förknippade med principen ”följ eller 

förklara” som gör att alla regler i koden inte behövs följas (Talaulicar & Werder 2008). 

Principen innebär att företag får avvika från koden men att de i så fall måste förklara 

varför de väljer att avvika (Thomsen 2006). Enligt MacNeil och Li (2006) kan väl 

motiverade avvikelser accepteras lättare av investerare och glesa motiveringar kan ge 

upphov till tvivel hos investerare.  

 

Bakgrunden till varför bolagsstyrningskoder uppkommit är, enligt Kollegiet, bland 

annat för att förebygga att företagsskandaler ska uppkomma. De menar att utvecklingen 

av bolagsstyrningen inleddes i USA under 1980-talet. Anledningen till detta var att ett 

antal styrelser och företagsledningar agerade i egenintresse och inte i aktieägarnas 

intressen. Då agerade ledande institutionella ägare genom att utforma riktlinjer för hur 

god bolagsstyrning skulle se ut för att kunna förhindra att styrelse och ledningen inte 

verkade efter aktieägarnas bästa (Kollegiet 2011). Kollegiet (2011) hävdar även att 

Cadbury-rapporten var ett svar på en del företagsskandaler som ägde rum i 

Storbritannien. Men uppkomsten av koderna var inte enbart på grund av 

företagsskandaler som ägt rum. Inom EU implementerades koder bland annat för att 

kunna harmonisera länders bolagsstyrning med varandra och bli mer internationella och 

därigenom kunna konkurrera på den globala marknaden (Kollegiet 2011). Genom att 

internationalisera sina standarders skulle det bli mer förståelse mellan länder vilket 

skulle kunna underlätta för den internationella kapitalmarknaden och därigenom skulle 

det vara lättare för bolag att locka utländskt kapital (Skog 2005). 



Svensk kod för bolagsstyrning – Vem finner nytta med den? 

 

9 

 

1.1.2. Svensk kod för bolagsstyrning 

Koden i Sverige implementerades många år senare än koderna i andra europeiska 

länder, vilket har kommit att påverka den svenska koden. Med syfte att uppnå en 

internationell harmonisering har den svenska koden blivit influerad av andra länders 

koder likaväl som svensk lagstiftning och rättslig tradition. Det betyder att den svenska 

koden är mer detaljerad och omfattande vid jämförelse med andra länders koder 

(Tagesson 2011).  

 

Under 1990-talet gav Sveriges Aktiesparares Riksförbund och i stort sett samtliga större 

institutionella placerare ut egna ägarpolicies och i Sverige hade ännu i mitten av år 2003 

ingen samlad, nationell kod för bolagsstyrning tillkommit. Det berodde inte på att det 

saknades regler och riktlinjer på området utan den svenska aktiebolagslagen har sedan 

länge reglerat flera av de frågor som i andra länder blivit mål för självreglering. Den 

svenska aktiebolagslagen är i ett internationellt perspektiv väl utvecklad på 

bolagsstyrningsområdet, då den erbjuder aktieägarna betydande möjligheter att via 

bolagsstämman utöva inflytande över bolaget och reglerar förhållandevis utförligt 

frågor om styrelseval, styrelsearbete etc. (Skog 2005).  

 

Den svenska koden framtogs av Förtroendekommissionen, vilken var en grupp som 

bildades för att försöka få tillbaka förtroendet på marknaden för de svenska bolagen. 

Kommissionens uppgift var att analysera just förtroendet för näringslivet i Sverige och 

identifierade under våren 2003 bristande bolagsstyrning som en viktig förklaring till 

flera av de förtroendeskadliga händelserna som hade ägt rum i landet. Kommissionen 

beslöt därför att utarbeta en nationell svensk bolagsstyrningskod. Samtidigt fördes en 

liknande diskussion inom näringslivet och därför beslutade kommissionen att utveckla 

koden i samverkan mellan kommissionen och näringslivet (Skog 2005).  

 

I Sverige presenterade Kodgruppen, som var den grupp som sattes ihop av medlemmar 

från Förtroendekommissionen och från näringslivsorganisationer, den slutliga koden för 

svenska bolag som presenterades i december 2004 kom att kallas för Svensk kod för 

bolagsstyrning (Koden) och trädde i kraft den 1 juli 2005 (Kollegiet 2011). Koden ska 

komplettera aktiebolagslagen genom att den ställer högre krav på vissa områden men 

möjliggör samtidigt för företagen att avvika från reglerna i Koden om de anser att det 

skulle kunna leda till en bättre bolagsstyrning (Kollegiet 2011).  
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Kodgruppen presenterade tre huvudsyften som Koden ska uppfylla nämligen att 

förbättra den svenska bolagsstyrningen och därigenom bidra till ett effektivare och mer 

dynamiskt näringsliv, vilket i sin tur ska stärka samhällsekonomins effektivitet och 

växtkraft (SOU 2004:130). Det är även för att främja förtroendet för näringslivet i det 

svenska samhället (Svernlöv 2008). Koden ska också höja kunskapen om och 

förtroendet för svensk bolagsstyrning hos utländska investerare och andra aktörer på 

den internationella kapitalmarknaden för att fånga deras intresse av att investera i 

bolagen. Till följd av att ha förtroende hos investerarna ska näringslivets 

riskkapitalförsörjning tryggas och tillväxten i svenska företag ska bli bättre (Skog 2005, 

SOU 2004:130).  

 

1.2. Problemdiskussion 
 

1.2.1. Nyttan med Koden 

Bolagsstyrningskoder har kommit att implementeras runt om i världen trots att det inte 

är tvingande. Det kan hävdas att det beror på att förbättra bolagsstyrningen bland 

bolagen samtidigt som det kan bero på legitimitetsskapande. Thomsen (2006) hävdar att 

trots betydelsen och det växande intresset kring bolagsstyrningskoder har forskare inom 

bolagsstyrning misslyckats med att komma med en teori som förklarar detta viktiga 

fenomen. Akademiker har från början av koders uppkomst varit skeptiska till den 

eftersom de anser att det inte finns tillräckligt med teoretiska och empiriska studier om 

dem. Enligt Thomsen (2006) finns det exempelvis inte bevis på att koder tenderar att 

förbättra bolags resultat. Som nämnts ovan är syftet med koder att de ska förbättra 

bolagsstyrningen och därmed bidra till ett effektivare näringsliv (SOU 2004:130). Trots 

bristen på teoretisk och empiriskt bevis på nyttan av koder väljer länder och bolag runt 

om i världen att implementera dem. Det går att ifrågasätta om det beror på att bolagen 

har hopp om att koden ska lösa de problem som kan finnas i deras bolagsstyrning eller 

om det är för att skapa legitimitet. När det gäller koder och dess nytta menar Aguilera 

och Cuervo-Cazurra (2009) att det nuvarande kunskapsläget verkar vara på en 

återvändsgränd eftersom det finns motstridiga uppgifter om effektiviteten i koderna. Det 

har blivit en uppenbar skillnad i utvecklingen i den verkliga världen, där koderna 

fortsätter att utvecklas och revideras, medan det i den akademiska världen finns 

begränsade teoretiska grunder i ämnet (Aguilera & Cuervo-Cazurra 2009). 
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1.2.2. Faktorer bakom implementeringen 

Trots brist på teoretiskt och empiriskt bevis om koder väljer länder att införa koder i sitt 

land. Zattoni och Cuomo (2008) anser att de två största faktorerna till varför länder 

väljer att implementera koder är av effektivitets- och legitimitetsskäl. Aguilera och 

Cuervo-Cazurra (2004) föreslår att det är interna krafter som påverkar effektiviteten i ett 

visst land och att det är externa krafter som påverkar legitimiteten. Till exempel 

kommer troligtvis en utvecklad börs främja förtroendet av koder på marknaden för att 

öka effektiviteten i landets bolagsstyrningssystem. Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) 

menar att koder är ett snabbt sätt att minska bristerna i det rättsliga systemet eftersom 

det är ett komplement till lagstiftningen och som enligt dem fyller i de luckor som finns. 

Det förekommer också ett yttre tryck att legitimera ett lands bolagsstyrningssystem på 

den globala marknaden. Anledningen till varför företag väljer att följa koden, trots att 

den inte är obligatorisk, kan på så vis bero på att företag vill anses legitima och visa att 

de ”gör det rätta” för samhället. Den ekonomiska integrationen av världsekonomin och 

närvaron av utländska institutionella investerare kan ses som externa krafter som 

påverkar antagandet av koder för att få ett lands bolagsstyrningssystem legitimt. Dessa 

två krafter kan alltså förklara utvecklingen av koder för god bolagsstyrning länder 

emellan (Aguilera & Cuervo-Cazurra 2004).  

1.2.3. Följ eller förklara 

Principen ”följ eller förklara” kan anses vara grunden i Koden eftersom det är den som 

avgör om bolag vill tillämpa alla enskilda regler eller inte. Enligt Kodgruppen (SOU 

2004:130) är Koden avsedd som en del i självregleringen inom det svenska näringslivet. 

Den bygger på samma princip som tillämpas i många utländska länder, vilken är ”följ 

eller förklara” (SOU 2004:130).  Meningen med principen är att reglerna i Koden inte är 

obligatoriska och att företag kan välja att avvika från rekommendationerna. Det som 

däremot är obligatoriskt i principen är att efterlevnaden av Koden måste offentliggöras 

(MacNeil & Li 2006). Det innebär på så vis inget brott mot Koden om företagen avviker 

från en eller flera enskilda regler (SOU 2004:130). Kodgruppen (SOU 2004:130) menar 

att avvikande från Koden till och med kan innebära att företagen får en bättre 

bolagsstyrning eftersom alla regler inte behöver passa det enskilda bolaget. Det som 

däremot är avgörande är vilka motiv som finns för avvikelsen (SOU 2004:130).  
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Målet med efterlevnadens offentliggörande är att investerare ska kunna göra en 

välgrundad bedömning om hur avvikelserna motiveras i särskilda omständigheter. Är 

avvikelserna väl motiverade kan de lättare accepteras av investerarna än om de inte är 

bra motiverade (Mac Neil & Li 2006). Möjligheten till att avvika kan ses som både en 

fördel såväl som nackdel. Fördelen är att företag kan tillämpa enskilda regler inom 

koden efter de specifika förhållanden som råder i den miljö där företaget är verksamma. 

Nackdelen med möjligheten att avvika är att det kan missbrukas av ledningen och/eller 

inflytelserika ägare för att maximera deras egen välfärd och nytta på bekostnad av andra 

principaler och intressenter (Tagesson 2011). MacNeil och Li (2006) hävdar vidare att 

företagens motiveringar kring avvikelserna ofta är väldigt korta och intetsägande 

eftersom de antingen rapporterar det faktum att de brister i efterlevnaden eller så har de 

väldigt glesa motiveringar som kan ge upphov till allvarliga tvivel hos investerarna. En 

central del är att investerarna tycks vara beredda på att acceptera ett företags avvikelser 

om det går bra för företaget och är mindre villiga att acceptera om det ekonomiska 

resultatet är dåligt (MacNeil & Li 2006). 

 

1.2.4. Problematisering 

I Koden finns det inga regler för hur avvikelserna ska motiveras utan det anses vara en 

fråga för styrelsen i det enskilda bolaget att ta ställning till (SOU 2004:130). Utan några 

riktlinjer för hur väl avvikelserna ska motiveras går det att ifrågasätta vikten av 

principen. Kodgruppen (SOU 2004:130) lägger fram att det ibland kan vara svårt att ge 

en väl underbyggd motivering, som exempel tar de upp bolagsstämman som kan fatta 

beslut som avviker från Kodens regler utan att redovisa skälen till styrelsen. Styrelsen 

får då hänvisa till bolagsstämman utan att ge en särskild motivering (SOU 2004:130). 

Det går att ifrågasätta vad syftet med Koden är om det anses vara godtagbart att 

bolagsstämman tar beslut som avviker från Koden utan att underrätta styrelsen. 

Kodgruppen lägger över det ansvaret på styrelsen men samtidigt ursäktar de dem ifall 

de inte får tillgång till den informationen. Sevenius (2007) hävdar att frågan om vad 

som är en rimlig förklaring fortfarande är obesvarad eftersom Kodgruppen endast 

försöker definiera vem som ska formulera förklaringarna. Sevenius (2007) tar också upp 

att han anser att en rimlig förklaring bör innehålla argument som är baserade på någon 

av följande faktorer: praktisk relevans, enskildheter i företagets organisation och 



Svensk kod för bolagsstyrning – Vem finner nytta med den? 

 

13 

 

verksamhet, aktieägarkretsens sammansättning, ekonomiska resurser, vägledande 

principer och legala restriktioner.  

 

Utan någon aktör som kontrollerar bolagens efterlevnad går det att ifrågasätta Koden 

och dess nytta. Om ingen kontrollerar de avvikelser företagen gör vad är då syftet med 

de olika rekommendationerna inom Koden. MacNeil och Li (2006) menar att det bland 

annat är svårt att bedöma om principen ”följ eller förklara” har misslyckats eller inte. 

Om det är så att företag endast beskriver det faktum att det finns brister i efterlevnaden 

kan det anses att informationsskyldigheten inte fungerar eftersom motiveringarna kring 

avvikelserna blir väldigt begränsade. Samtidigt är inte efterlevnaden problemet eftersom 

Koden (2008) inte hävdar att den är optimal i ledningsstrukturen för alla börsnoterade 

bolag, och därav erbjuds möjligheten att anta och förklara sina egna alternativa 

lösningar. Mer problematiskt är frågan kring hur den bristande efterlevnaden följs upp 

och hur den förklaras. Som tagits upp innan är investerarnas tolerans angående 

motiveringarna till viss del kopplat till företags resultat. Det verkar vara så att 

investerarna bryr sig mer om hur motiveringarna är om företagets resultat är dåligt 

(MacNeil & Li 2006). 

 

Vi anser även att det går att ifrågasätta implementering av Koden i Sverige med 

hänseende till strukturen i svenska bolag. Enligt Lubatkin et al (2005) har Sverige en 

annan struktur i sitt näringsliv än vad USA har. Skillnaden menar dem är att svenska 

befattningshavares enskilda intressen ofta är mer lika koncernens intressen och därför 

går det att diskutera kring om en bolagsstyrningskod i Sverige är nödvändig när deras 

intressen ändå är sammanflätade med organisationens och ägarnas intressen. Sverige 

präglas ju nämligen av kontrollägare (Sinani et al 2008) och med stora ägare som 

kontrollerar bolaget går det att ifrågasätta om en kod är nödvändig i och med att 

kontrollägarnas intressen går i linje med övriga aktieägares intressen. Koden (2008) är 

till för att främja att bolagsstyrningen sköts i aktieägarnas intressen och genom att ha 

kontrollägare i bolagen främja ägarnas intressen automatiskt.  

 

Ännu en sak som har gjort oss skeptiska till Koden är att aktiebolagslagen i sig själv är 

väl utvecklad inom bolagsstyrningsområdet eftersom den erbjuder aktieägarna 

möjligheter att via bolagsstämman utöva inflytande över bolaget (Skog 2005). Den 
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reglerar också redan utförligt om frågor kring styrelsearbete, styrelseavtal och så vidare. 

Enligt Skog (2005) är detta anledningen till att en kod i Sverige kom att implementeras 

väldigt sent gentemot i andra länder. Detta berodde på att aktiebolagslagen sedan länge 

reglerat många av de frågor som i andra länder blivit mål för självreglering (Skog 

2005).  

 

Med ovanstående diskussion går det att undra varför Koden har kommit att bli 

implementerad i Sverige. Att implementera koder kan grunda sig i att legitimitet 

gentemot samhället vill uppnås (Dimaggio & Powell 1983) och att implementera koder 

kan då ses som ett sätt att uppnå ett bra rykte i samhället. Eftersom Sverige är präglat av 

kontrollägare och redan har en utvecklad aktiebolagslag för bolagsstyrning går det att 

anta att Koden har implementerats för att andra länder har gjort det innan och för att 

uppnå ett bra rykte på marknaden.   

 

Vår problemdiskussion har utmynnat i följande problemställning: Vilka faktorer är det 

som kan påverka andelen och typen av avvikelser som bolagen gör och går det utifrån 

det att dra slutsatser om vem som finner nytta med Koden? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vem som har eller finner nytta med Svensk kod 

för bolagsstyrning. 
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1.4. Uppsatsens disposition 

 

 

 

• Kapitlet kommer att redogöra för den metod som används genomgående i 
uppsatsen. Metoden ska beskriva målen med uppsatsen och även hur de 
ska uppnås.  

Kapitel 2; Uppsatsens metod 

• Syftet med detta kapitel är att öka kunskapen kring normer och regler för 
bolagsstyrning och den svenska koden. 

Kapitel 3; Normer och regler 

• Kapitlet kommer att ta upp de teorier som har betydelse för 
undersökningen av vårt ämne. Utifrån teorierna kommer sedan hypoteser 
att härledas.   

Kapitel 4; Teori 

• Kapitlet kommer att presentera den empiriska metoden med bland annat 
undersökningsmetod, urval och datainsamling. Här kommer även 
operationaliseringen att behandlas med hur de olika faktorerna kommer 
att mätas. 

Kapitel 5; Empirisk metod  

• I detta kapitel kommer det att göras en statistisk bearbetning av vårt 
insamlade material genom univariata, bivariata och multivariata analyser. 
Genom analyserna kommer hypoteserna att testat och antingen förkastas 
eller inte förkastas.  

Kapitel 6; Analys och resultat 

• Kapitlet kommer att bestå av att diskutera analyskapitlet med teorin för 
att försöka förklara och klargöra analysens samband med teoretiska 
resonemang. Kapitlet kommer även att presentera en sammanfattning på 
resultaten och slutsatserna. Det kommer även att behandla förslag till 
framtida forskning.   

Kapitel 7; Diskussion och slutsats 
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2. Metod 

Detta avsnitt presenterar uppsatsens tillvägagångssätt och val av metoder för att kunna 

genomföra studien. Kapitlet kommer även att presentera de relevanta teorierna för att 

ge en bild av vad teoridelen kommer att vara uppbyggd kring.  

 

2.1. Uppsatsens metod 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vem som finner nytta med Koden, vilket kommer 

att göras genom att försöka förklara olika faktorers samband med andelen och typen av 

de avvikelser bolagen gjorde under år 2009. På så sätt ska vi försöka finna mönster och 

samband som kan ge en förklaring gällande vem som finner nytta med Koden. 

Anledningen till att nyttan med Koden studeras genom avvikelser är för att avvikelserna 

måste offentliggöras i bolagens bolagsstyrningsrapporter och på så vis är det den 

information investerare och allmänheten får ta del av. Undersökningen kommer att ske 

på ett kvantitativt tillvägagångssätt eftersom data om avvikelserna och de olika 

faktorerna hämtas från bolagens bolagsstyrningsrapporter och årsredovisningar och 

sedan görs om till operationaliserade variabler (Bryman & Bell 2005). Efter att all data 

hämtats in kommer dataanalysen genomföras och vi kommer kunna göra en statistisk 

generalisering (Johannesson & Tufte 2003). 

 

Koden ska tillämpas av alla noterade bolag på OMX Nordic Exchange Stockholm och 

NGM Equity men den följer principen ”följ eller förklara” vilket innebär att den inte är 

tvingande (Koden 2008). Vi tror att nyttan med Koden går att observeras med 

avvikelser då det ger en indikation på hur mycket av Koden som faktiskt är till nytta för 

de svenska bolagen. Genom att undersöka andelen avvikelser och även de vanligaste 

avvikelserna ska vi försöka dra slutsatser om de olika rekommendationerna inom Koden 

och dess nytta för svenska börsnoterade bolag. Genom att jämföra avvikelserna med de 

olika faktorerna som kännetecknar bolagen går det att undersöka vilka faktorer som kan 

finna nytta med Koden. Vi har på så vis valt att undersöka nyttan med Koden genom att 

undersöka avvikelserna bolagen gör.  

 

Nytta är ett begrepp som kan definieras på ett flertal sätt, det går bland annat att mäta 

nytta genom att undersöka kostnaderna som implementeringen av Koden har genererat 
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för bolagen. Kostnaderna skulle sedan kunna jämföras med fördelarna med 

implementeringen av Koden. Är nyttan/fördelarna större än kostnaden kan man anta att 

Koden är till nytta för företagen. Denna form av undersökning hade kunnat komplettera 

vår studie men på grund av tidsbrist blir det inte aktuellt.        

                 

2.1.1. Deduktiv ansats 

Vi kommer utgå från redan befintliga teorier inom ämnet, vilket innebär att vi kommer 

ta hänsyn till tidigare forskning om faktorerna som kan påverka bolagens avvikelser. I 

uppsatsen kommer vi därför använda oss av en deduktiv ansats där vi samlar in teorier 

som berör Koden, principen ”följ eller förklara” och de olika faktorerna som ska 

undersökas. Utifrån den vetskap som samlas in inom området och den övervägande 

teorin ska vi härleda hypoteser som vi utifrån den empiriska undersökningens resultat 

sedan ska förkasta eller inte förkasta. Teorin och hypoteserna kommer att ligga i grund 

för datainsamlingen som krävs för undersökningen. Sista steget är att vi beskriver 

konsekvenserna av resultatet för den teori som ligger till grund för vår undersökning 

(Bryman & Bell 2005, Johannessen & Tufte 2003). Anledningen till varför vi väljer en 

deduktiv ansats är för att vi praktiskt vill testa den befintliga teorin som finns inom 

ämnet och härleda hypoteser utifrån dessa och undersöka om de stämmer överens med 

verkligheten, i detta fall om teorierna stämmer överens med vad som kan förklara 

bolagens avvikelser från Koden.  

 

2.1.2. Teorier i arbetet  

Teorierna vi har valt att använda oss av och som vi anser är väsentliga för 

undersökningen är agentteorin, positiv redovisningsteori, stewardshipteorin och 

legitimitetsteorin. Anledningen till varför vi har valt att ta upp agentteorin är för att 

teorin anses som en av grundpelarna för bolagsstyrning. Genom att få en god förståelse 

för agentteorin kan det bli lättare att förstå varför bolagsstyrning har uppkommit och 

varför den ser ut som den gör. Agentteorin menar att ägarstrukturen i bolag ger 

incitament för agenterna att agera i egenintresse (Jensen & Meckling 1976). Detta är 

anledningen till att bolagsstyrning har uppkommit för att skydda ägarna från agenter 

som agerar opportunistiskt. Genom att anta att agenter agerar efter egenintresse blir 

agentteorin relevant i vår studie om varför bolag väljer att avvika från Koden eller inte. 

Ännu en teori som antar att människor agerar i egenintresse är positiv redovisningsteori, 

en teori utvecklad av Watts och Zimmerman (1986), och den är baserad på att individer 
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alltid kommer att agera opportunistiskt för att maximera sin egen välfärd. Precis som 

agentteorin blir positiv redovisningsteori en viktig teori i arbetet då den förklarar 

bakgrunden till varför människor väljer att agera som de gör. Den kan då bidra med 

förklaring till efterlevnaden av Koden.  

 

En teori som ger en annan synvinkel än den agentteorin och positiv redovisningsteori 

förmedlar är stewardshipteorin. Stewardshipteorin har införts för att definiera relationer 

baserade på andra beteendegrunder än vad de andra två teorierna tar upp. Teorin 

definierar situationer där förvaltarna inte motiveras av individuella mål, utan snarare där 

deras motiv är i linje med målen som dess ägare har (Lubatkin et al 2005). Att använda 

teorier som säger emot varandra blir väldigt intressant då vi ska analysera varför bolag 

väljer att avvika från Koden och även vilka Koden är till nytta för.  

 

Den sista teorin som vi kommer att ta upp är legitimitetsteorin. Denna teori skiljer sig 

från de andra teorierna eftersom den inte beskriver orsaker till människors beteende. 

Anledningen till att legitimitetsteorin är intressant i vår studie är för att den antar varför 

företag väljer att implementera koder. Teorin antar att bolag kan välja att implementera 

koder för att uppnå en allmän acceptans i samhället vilket i sin tur kan leda till ett bra 

rykte för bolaget (DiMaggio & Powell 1983). 
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3. Normer och regler 

I följande avsnitt kommer en ordentligare genomgång av Svensk kod för bolagsstyrning 

för att ge en inblick i rekommendationerna vi har valt att bygga vår undersökning på. 

Vi går bland annat igenom bolagens organ och vad Koden säger om dem. Vi kommer 

inte att gå in på varje rekommendation utan dessa har vi valt att bifoga i bilaga 1.  

 

3.1. Aktiebolagslagen (2005:551) 

Bolagsstyrningen i Sverige styrs av lagar och praxis, där svenska bolag främst ska följa 

aktiebolagslagen men även Svensk kod för bolagsstyrning. Aktiebolagslagen innehåller 

regler kring vilka organ som ska finnas i bolaget, vilka uppgifter organen ska ha och 

vilket ansvar personerna i organen ska ha. Aktiebolagslagen omfattar på så vis de 

grundläggande reglerna om bolagets organisation och Svensk kod för bolagsstyrning 

finns till för att komplettera aktiebolagslagen genom att den på vissa punkter ställer 

högre krav än vad lagen gör. Samtidigt ger Koden möjlighet för bolagen att avvika från 

dessa punkter om de anser att det är nödvändigt. Beslutsorganen som aktiebolagslagen 

tar upp är bolaget, bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör, vilka står i ett 

hierarkiskt förhållande till varandra. Det ska också finnas ett kontrollorgan i form av 

revisor, som utses av bolagsstämman (Koden 2008). 

 

3.2 Svensk kod för bolagsstyrning 
 

3.2.1. Syfte 

Enligt Koden (2008) handlar god bolagsstyrning om att säkerställa att bolag sköts på ett 

så effektivt sätt som möjligt för aktieägarnas skull. Det främsta syftet med Koden är att 

stärka förtroendet för svenska börsbolag genom att främja en positiv utveckling av 

bolagsstyrningen i dessa bolag. Som nämnts ovan är rekommendationerna i Koden inte 

tvingande utan bolag kan frångå dem så länge de öppet redovisar och motiverar varför 

de avviker och hur de istället väljer att göra. På så sätt kan marknadens aktörer själva ta 

ställning till hur de ser på bolagets valda lösning. Koden ska även utgöra ett alternativ 

till lagstiftning i form av självreglering (Koden 2008). 
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3.2.2. Målgrupp 

Den reviderade Kodens målgrupp är svenska aktiebolag vars aktier är noterade på en 

reglerad marknad i Sverige, nämligen på OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM 

Equity. De bolag som är noterade på dessa marknader är väldigt olika och Koden ska 

kunna tillämpas av alla möjliga bolag med deras olikheter (Koden 2008). Därför skriver 

de i Koden (2008) att det ställs stora krav på den när det gäller att lämna utrymme för 

bolag att tillämpa enskilda regler och även att välja en annan lösning så länge de 

förklarar avvikelsen.  

 
3.2.3. Principiella utgångspunkter 

Koden ska bland annat ange en tydlig och principbaserad norm för god bolagsstyrning i 

svenska börsbolag. Den ska ha en tillräcklig hög ambitionsnivå för att kunna vara 

alternativ till lagstiftning i frågor där självreglering är att rekommendera. Koden (2008) 

ska även kunna användas av alla börsbolag utan onödig byråkrati eller omotiverat höga 

kostnader. Koden ska skapa både goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och 

ansvarstagande ägarroll såväl som en tydlig och väl avvägd roll- och ansvarsfördelning 

mellan ägare, styrelse och företagsledning. Den ska även värna om att aktiebolagslagens 

likabehandlingsprincip tillämpas i praktisk handling och skapa största möjliga öppenhet 

gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt (Koden 2008). 

 
3.2.4. Kollegiets roll i svensk självreglering 

Kollegiets roll i självregleringen är att den ska vara normgivande för god bolagsstyrning 

i börsnoterade bolag i Sverige. De har ingen övervakande eller dömande roll när det 

gäller hur bolagen tillämpar Koden. Aktiemarknadsnämnden, som ska verka för god sed 

på den svenska aktiemarknaden, kan på begäran uttala sig om hur Koden ska tolkas. När 

det gäller övervakningen av bolagens tillämpande av Koden på ett tillfredställande sätt 

är det upp till de marknadsplatser som bolagens aktier är noterade på. När det gäller 

avgörandet av i vilken grad ett enskilt bolags sätt att följa eller avvika från Koden inger 

förtroende för investerare är upp till aktörerna på kapitalmarknaden (Koden 2008). 

 
3.2.5. Kodens innehåll och form 

Koden behandlar inte bolagets förhållande till övriga intressenter eftersom det ansetts 

ligga utanför ramen för ett strikt ägarorienterat synsätt på bolagsstyrning. Koden är en 

del av näringslivets självreglering och anger en norm för god bolagsstyrning på en 
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högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers minimikrav, vilket går att 

genomföra med mekanismen ”följ eller förklara” (Koden 2008). På så sätt menar 

Kollegiet (2008) att Koden anger vad som kan anses utgöra god sed för bolagsstyrning i 

olika frågor. Bolagen kan ändå välja andra lösningar om de anser att det bidrar till en 

bättre bolagsstyrning. Enligt Kollegiet (2008) är de flesta av Kodens regler utformade så 

att det är möjligt att objektivt fastställa avvikelser och förklara dessa.  Men det finns 

även vissa regler vars efterlevnad inte objektivt går att fastställa för att avvikelser på så 

vis knappt ska bli aktuella att rapportera. Koden innehåller även regler som i större eller 

mindre utsträckning anses följas av lag eller annan tvingande reglering. Det innebär inte 

att det går att avvika från aktiebolagslagen eller andra regler med mekanismen ”följ 

eller förklara” (Koden 2008). 

 
3.2.6 Följ eller förklara 

Svensk kod för bolagsstyrning följer principen ”följ eller förklara”. Principen gör Koden 

speciell då bolag inte måste följa varje rekommendation i den utan de kan välja att 

avvika om de anser att deras bolagsstyrning blir bättre av det i det enskilda fallet. Kravet 

som ställs på bolagen om de väljer att avvika är att de måste offentliggöra denna 

information för sina intressenter. De ska då motivera varför de valt att avvika så att 

intressenterna kan förstå deras skäl till att avvika (Koden 2008). 

 
3.2.7. Ägare 

De svenska aktiebolagslagens förarbeten betonar vikten av aktiva ägare i bolag, då de 

svarar för näringslivets försörjning av riskkapital. Aktiva ägare bidrar också till 

effektivitet och förnyelseförmåga i enskilda företag genom att de bland annat deltar i 

och utövar inflytande i bolagsstämman (Kollegiet 2011). Enligt Kollegiet (2011) bidrar 

aktiva ägare som deltar i bolagsstämman till att främja en väl avvägd maktbalans mellan 

ägare, styrelse och bolagsledning. Ägandet i Sverige domineras av en eller ett fåtal 

ägare i de svenska börsbolagen till skillnad mot Storbritannien och USA, där bolagen 

uppvisar en starkt splittrad ägarbild (Kollegiet 2011). Kollegiet (2011) menar att ägarna 

i Sverige ofta utövar sin ägarroll aktivt och tar ett särskilt ansvar för bolaget, bland 

annat genom att engagera sig i styrelsen. Men samtidigt får en stark ägarmakt inte 

missbrukas till skada för bolaget eller övriga aktieägare och därför innehåller 

aktiebolagslagen flera regler som skyddar minoritetsägare (Koden 2008).  
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3.2.8. Bolagsstämma 

Aktieägarnas inflytande utövas i bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande 

organ, och stämman kan avgöra varje fråga i bolaget, som inte faller under något annat 

beslutsorgans kompetens. Bolagsstämman har på så vis en överordnad ställning i 

förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör. Varje aktieägare har rätt att 

delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman och beslut fattas med en 

enkel majoritet. Bolagets årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets 

utgång, där de bland annat ska fatta beslut om vinst- eller förlustdisposition, 

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. Beslut ska även 

fattas gällande till exempel val av styrelseledamöter och revisor samt styrelse- och 

revisionsarvoden. Bolagsstämman får inte fatta beslut som ger fördel åt en aktieägare 

eller någon annan eller som är till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare 

(Koden 2008). 

 

3.2.9. Styrelse 

Bolagens styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. De är skyldiga att rätta sig efter särskilda föreskrifter från 

bolagsstämman, förutsatt att föreskriften i fråga inte strider mot aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. Styrelsen får delegera vidare uppgifter men de kan inte avsäga sig det 

yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen ska fastställa en 

skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete och en eventuell arbetsfördelning mellan 

styrelseledamöterna. Styrelsen kan även delegera beslutanderätt till ett utskott, till 

exempel revisionsutskott, men de kan inte avsäga sig ansvaret för de beslut som fattas 

av utskottet (Koden 2008).  

 

Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter och en av dessa ska utses till ordförande, vars 

ansvar är att leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör sina lagstadgade 

uppgifter. Högst en av styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter får arbeta i bolagets 

ledning, eller i dotterbolagets ledning. Styrelser i svenska börsnoterade bolag består 

således till helt övervägande del av externa ledamöter (Koden 2008). Vidare ska, enligt 

Koden (2008), en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande 

till bolagets större aktieägare, vilket gör det möjligt för större ägare i svenska börsbolag 

att tillsätta en majoritet av styrelsen med personer nära knutna till dessa ägare. Detta ska 
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alltså ligga i linje med den positiva syn på en aktiv och ansvarstagande ägare som 

aktiebolagslagens förarbeten uttrycker (Koden 2008). 

 
3.2.10. Verkställande direktör 

Bolagets Vd är i förhållande till styrelsens ett underordnat organ som ska sköta den 

löpande förvaltningen. Vd:n är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som 

följer av aktiebolagslagen och bolagsordningen. Verkställande direktören kan ingå i 

styrelsen men får inte vara dess ordförande. Oavsett om Vd:n är styrelseledamot eller 

inte har den rätten att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden såvida inte 

styrelsen i ett särskilt fall bestämmer något annat (Koden 2008). 

 
3.2.11. Revisorer 

Bolagsstämman utser bolagets revisor vars uppgift bland annat är att granska 

årsredovisning och bokföring såväl som styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning. Revisorerna får inte låta sig styras av styrelsen eller bolagsledningen i sitt 

arbete. Revisorn ska rapportera till ägarna, vilket de gör med en revisionsberättelse som 

ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i 

överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning, om den ger en rättvisande bild 

av bolagets resultat och ställning. De ska även uttala sig om förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar (Koden 2008). Revisorns ska även uttala 

sig om huruvida årsstämman bör fastställa balans-, och resultaträkningen och om 

dispositionen av bolagets vinst eller förlust bör göras enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen. Revisorn ska också rapportera om styrelseledamot eller den 

verkställande direktören har utfört någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet. Detsamma gäller om revisorn vid 

granskningen har funnit att styrelseledamot eller den verkställande direktören på annat 

sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen (Koden 2008). 

 

3.3 Svagheter i den svenska koden för bolagsstyrning 

Enligt Sevenius (2007) är bolagsstyrningen i stor utsträckning inriktad på styrning i 

stora företag. Han menar att det framför allt är i stora börsnoterade och multinationella 

bolag med ett spritt ägande som problem kring bolagsstyrningen har uppmärksammats. 

Många av lösningarna och resonemangen inom bolagsstyrning har också utvecklats i 
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dessa miljöer. Sevenius (2007) är kritisk och menar att små och ägarledda företag 

knappt diskuterar de problem som tagits upp inom bolagsstyrning. Skulle de uppleva 

liknande problem hänvisas de till de lösningar som har utvecklats i stora företag. Enligt 

Sevenius (2007) finns det skillnader mellan problemen med bolagsstyrningen i stora och 

små företag. Bland annat är relationen mellan ägarna och företagsledningen annorlunda 

i små företag där relationen inte bidrar till lika stora agentproblem (Sevenius 2007). 

Många regler och lösningar inom bolagsstyrning kan vara orimligt betungade och 

fördyrande för små företag som varken har de ekonomiska eller personella resurserna 

för att implementera vissa av bolagsstyrningens organisatoriska enheter. Sevenius 

(2007) menar att till och med aktiebolagslagens grundläggande regler kan uppfattas som 

svårbegripliga för nya entreprenörer. Samtidigt hävdar Sevenius (2007) att det är viktigt 

att rolluppdelning och arbetsformer inte går förlorad för de olika bolagsorganen i 

mindre bolag. Mindre bolag kan tillämpa koden i vissa delar men den är egentligen mer 

anpassad till aktiemarknadsbolag med ett spritt ägar- eller allmänintresse.  

 

Många resonemang kring bolagsstyrning härstammar från angloamerikanska 

marknaden. Förutsättningarna som gäller i USA och Storbritannien skiljer sig i många 

avseende från de svenska (Lubatkin et al 2005, Sevenius 2007). Ägandet är bland annat 

mycket mer spritt i angloamerikanska länder än i Sverige då Sverige har många 

kontrollägare (Sevenius 2007, Sinani et al 2008). Det största problemet i de svenska 

bolagen blir då förhållandet mellan kontrollägaren och minoritetsaktieägarna och inte 

mellan företagsledning och aktieägare som i den angloamerikanska världen (Cankar et 

al 2010, La Porta et al 1998, Sevenius 2007). Trots detta har många mekanismer som 

utvecklats i den angloamerikanska bolagsstyrningen kommit att bli en grund i den 

svenska regleringen (Sevenius 2007).    

 

3.4. Avvikelsestudier av Kollegiet 

Kollegiet ansvarar inte för att övervaka företagens efterlevnad av Koden. För svenska 

börsbolag är det Stockholmsbörsen eller marknadsplatsens anordnare som övervakar 

och sanktionerar hur företagen tillämpar ”följ eller förklara”. Kollegiet studerar och 

redovisar däremot i sin årsrapport den efterlevnad företagen själva rapporterar (Sevenius 

2007). 
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4. Teori 

Följande avsnitt är en genomgång av väsentliga teorier för undersökningen. Teorin är 

uppbyggd utifrån faktorer som vi tror kan påverka avvikelserna från Koden. De fyra 

väsentliga teorierna för undersökningen är agentteorin, positivt redovisningsteori, 

stewardshipteorin och legitimitetsteorin. Utifrån teorierna kommer hypoteser att 

härledas som sedan kommer att förkastas eller inte förkastas i analysen.  

 

4.1. Agentteorin  

Agentproblematiken uppmärksammades av Berle och Means (1932) då separation av 

ägande och kontroll bildade intressekonflikter mellan företagsledningen och 

aktieägarna. Agentteorins principal och agentmodell (PA-modellen) för bolagsstyrning 

infördes av Jensen och Meckling (1976), vilken innebär att kontrollen separeras från 

ägandet i bolag för att försöka få en effektivare bolagsstyrning (Fama & Jensen 1983). 

Modellen har kommit att bli en hörnsten för forskning kring bolagsstyrning. PA-

modellen antar att ägarstrukturen i börsnoterade bolag ger incitament för agenter att 

agera på ett själviskt och opportunistiskt sätt (Lubatkin et al 2005).  

 

Jensen och Meckling (1976) definierar en agentrelation som ett kontrakt under vilket 

principaler anlitar agenter för att utföra vissa tjänster för deras räkning, vilket innebär 

delegering av vissa beslutsfattande befogenheter till agenten. Jensen och Meckling 

(1976) lyfter fram agentproblematiken genom att delge att om båda parter är 

nyttomaximerare finns det goda skäl att tro att agenten kommer agera efter egenintresse 

och inte efter principalens intresse. Principalen kan försöka begränsa agentens 

avvikelser genom att skapa lämpliga incitament för agenten för att den ska verka i 

ägarnas intressen, men även genom att ta på sig kostnader för övervakning, som är 

utformade för att begränsa agentens avvikande agerande (Jensen & Meckling 1976). 

Utifrån ett rättsligt och ekonomiskt perspektiv kompletterar bolagsstyrningskoder 

bestämmelserna i bolagsrätten för att kunna reducera agentkostnader genom att den 

försöker likställa ledningens beteende med aktieägarnas intressen, och på så sätt bidra 

till en mer effektiv bolagsstyrning (Hansmann & Kraakman 2001). Koder kan alltså i 

agentteorin anses vara en mekanism för principalen att använda sig av för att reducera 

kostnader som uppkommer av agentproblemet. Koden är till för att skydda aktieägarna 

och få en bolagsstyrning som gynnar dem (Koden 2008). På så vis skulle det gå att anta 
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att företag som har en separation mellan ägande och kontroll kommer att ha nytta av 

Koden för att skydda sina aktieägare. 

 

4.2. Positiv redovisningsteori 

Positiv redovisningsteori är en teori som beskriver varför bolag väljer att använda sig av 

vissa redovisningsmetoder (Watts & Zimmerman 1986). Watts och Zimmerman (1986) 

hävdar att valet av redovisnings- och övervakningsprocesser bygger på att människan 

vill maximera sin egen välfärd. Så innan ett beslut tas om redovisningsrapporter vill 

individer veta hur olika redovisningsmetoder kan påverka deras välfärd (Watts & 

Zimmerman 1986). Teorin är baserad på, precis som agentteorin, att människors 

agerande bygger på egenintresse och att individer alltid kommer att agera 

opportunistiskt för deras egen välfärd (Deegan & Unerman 2006).  

 

Positiv redovisningsteori fokuserar på relationerna mellan olika individer inom och 

utanför organisationen och den förklarar hur finansiell information kan användas för att 

reducera kostnaderna som är associerade med varje kontrakt. Exempel är relationerna 

mellan ägarna, som ses som leverantörer av kapital, och ledarna, som ses som 

leverantörer av arbetskraft. Centralt i teorin är ju att alla individer drivs av egenintresse 

och den menar att alla kontrakt som ingås mellan individer görs för att matcha deras 

egenintresse (Deegan & Unerman 2006). Positiv redovisningsteori lägger vikt vid 

individers nyttomaximering och kan bidra till en förklaring till varför koder, likt Svensk 

kod för bolagsstyrning, behövs för att skydda aktieägarnas intressen i bolaget.   

 

4.3. Stewardshipteorin 

Davis et al (1997) hävdar att agentteorin inte gäller för alla beslutshavare utan det 

behövs fler teorier för att beskriva deras beteende. De menar att PA-modellen inte 

förklarar de viktigaste relationerna inom bolagsstyrning i alla nationer. Lubatkin et al 

(2005) anser att detta kan bero på att PA-modellen är djupt rotad i den amerikanska 

erfarenheten. Stewardshipteorin är en teori som har införts för att definiera relationer 

baserade på andra beteendegrunder än vad agentteorin tar upp. Teorin definierar 

situationer där förvaltarna inte motiveras av individuella mål, utan snarare där deras 

motiv är mer i linje med målen som deras ägare har (Davis et al 1997). Skillnader i 

nationella styrningar tyder på att en amerikanskbaserad agentteori i grunden handlar om 

egenintresse och tvingad efterlevnad, baserat på normer för individualistisk 
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opportunism. Lubatkin et al (2005) menar att Sverige är mer baserat på normer om 

kollektivt ansvar och frivillig efterlevnad. Stewardshipteorin och dess grundläggande 

antagande, verkar därför mer tillämpligt i Sverige, särskilt med landets betoning på 

social kontroll som bygger på en tät koalition mellan alla berörda parter, inklusive 

aktieägare och förvaltare (Lubatkin et al 2005). Eftersom det förutsätter att 

befattningshavare vill vara goda förvaltare av företagets tillgångar argumenterar 

stewardshipteorin för förvaltningsstrukturer som tillåter befattningshavare att agera på 

eget initiativ (Lubatkin et al 2005). 

 

Stewardshipteorin har sina rötter i psykologi och sociologi. I teorin kommer inte en 

förvaltares beteende att avvika från organisationens intressen utan de är motiverade att 

agera i principalernas bästa. De finner större nytta i kooperativa beteenden och strävar 

därför efter att nå organisationens mål, vilka kan vara bland annat ökad försäljning eller 

lönsamhet. Detta beteende kan i sin tur gynna principalen genom till exempel positiva 

effekter på vinster från utdelningar och aktiekurser. De anser helt enkelt att deras egna 

intressen ligger i linje med företagets och dess ägares mål. Således kan förvaltarens 

intressen och nytta riktas till organisatoriska snarare än personliga mål. Enligt 

stewardshipteorin uppkommer därför inte agentkostnader som är förknippade med 

övervakning och kontroll i samma mån som agentteorin hävdar, eftersom förvaltaren är 

motiverad att bete sig på ett sätt som överensstämmer med organisationens mål (Davis 

et al 1997). Lubatkin et al (2005) hävdar att Sverige har en annan struktur i sitt 

näringsliv än vad USA har och menar att befattningshavares enskilda intressen ofta är 

mer sammanflätade med koncernens intresse i Sverige än i vissa andra länder. Utifrån 

stewardshipteorin går det därför att diskutera om en bolagsstyrningskod är nödvändig i 

Sverige där näringslivet till stor del är präglat av kontrollägare (Sinani et al 2008) och 

befattningshavare med intressen som går i linje med ägarnas intressen (Lubatkin et al 

2005).  

 

4.4. Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin skiljer sig från de ovanstående teorierna eftersom den inte beskriver 

när kontrollen separeras från ägandet och hur företagsledningen då kommer att agera. 

Denna teori beskriver istället en speciell orsak till varför bolag väljer att implementera 

redovisningsmetoder, nämligen legitimitet. Organisationer konkurrerar ständigt med 
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varandra på marknaden. De konkurrerar inte enbart om resurser och kunder utan även 

om politisk makt och institutionell legitimitet (DiMaggio & Powell 1983). DiMaggio 

och Powell (1983) tar upp den institutionella teorin och diskuterar kring tre krafter som 

ligger bakom implementeringen av olika metoder i bolag. Den första innebär att bolag 

imiterar andra bolag och tar efter deras metoder (Collin et al 2009). Den andra är att 

bolag är utsatta för tvingande krafter (Collin et al 2009), att det finns ett yttre tryck om 

att agera på ett visst sätt (DiMaggio & Powell 1983). Bland annat kan det vara kulturella 

förväntningar från samhället som får organisationer att ändra sina funktioner i 

organisationen (DiMaggio & Powell 1983). Den tredje kraften är att bolag är utsatta för 

professionskrav. Dessa tre krafter är viktiga att notera för att förstå hur 

befattningshavare påverkas av institutioner (Collin et al 2009).   

 

Detta blir intressant när det gäller bolagsstyrningskoder, vilka har kommit att spridas 

runt om i världen. Det går att ifrågasätta om koder har uppkommit genom ett yttre tryck 

mellan länder och organisationer. Koder finns som sagt till för att förbättra styrningen i 

bolag, men det kan även vara så att de spridit sig för att andra länder har implementerat 

dem. Att ett land implementerar en kod för bolagsstyrning kan grunda sig i att 

legitimitet gentemot samhället eller utländska investerare vill uppnås (DiMaggio & 

Powell 1983). Legitimitetsteorin innebär att organisationer ständigt strävar efter att följa 

de normer som samhället har för att anses som legitima mot allmänheten och främst mot 

investerare. Bolag försöker att leva upp till den etik och moral som finns i miljön som 

organisationen verkar i för att uppnå en allmän acceptans i samhället vilket kan bidra till 

ett bra rykte (Deegan & Unerman 2006). Hela bakgrunden till att koder implementeras i 

bolag kan bero på att de vill uppnå en allmän acceptans för att få ett bra rykte. Om ett 

land börjar med koder för bolagsstyrning och detta anses som positivt av allmänheten 

kan andra länder ta efter detta för att också få positiv respons från allmänheten.  

 

Vissa organisationer tar efter andra organisationer som anses ha ett bra rykte för att 

accepteras. Det kan vara så att en organisations mål är tvetydiga och därför efterliknar 

de liknande organisationer som är framgångsrika för att anses som legitima. Och ju mer 

beroende en organisation blir av en annan organisation, desto mer lik kommer troligtvis 

organisationen vara i struktur och beteende (DiMaggio & Powell 1983). Det går då att 

ifrågasätta koderna, om de implementeras för att de ska göra nytta eller om de enbart 

implementeras för att det ska se bra ut utåt. Det behöver inte enbart vara negativt att 
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efterlikna andra eftersom metoden de efterliknar kan förbättra deras styrning i bolaget. 

Men så länge implementeringen enbart görs för att samhället uppfattar det positivt, utan 

någon egentligen koll på vad det verkligen innebär, går det att ifrågasätta.  

 

Frivillig redovisning kan ses som ett verktyg för att komma ut med information som 

samhället efterfrågar för att bli mer accepterade av allmänheten. Legitimitetsteorin 

menar att organisationer har ett socialt ansvar. Bolag väljer ofta i sin frivilliga 

redovisning att offentliggöra information som kan vara till fördel för dem och väljer att 

inte offentliggöra information som kan ha en negativ påverkan på dem (Deegan & 

Unerman 2006). Att följa koden kan då vara information som företaget vill 

offentliggöra för att uppnå legitimitet. Avvika från koden är att inte följa 

rekommendationer vilket kan vara negativt för företag. I legitimitetsteorin kan det anses 

att avvikelser från koden kommer att göras i liten mån då bolag vill bli accepterade av 

allmänheten och väljer då att följa rekommendationerna som är satta.  

 

4.5. Hypoteser  

I följande del kommer vi att ta upp de faktorer som vi tror kan ha samband med 

bolagens efterlevnad av Koden; ledningen, styrelsen, revision, ägarkoncentration, 

ägarkategori, bolagets storlek och lönsamhet, bransch, exportandel, dotterbolag i 

utlandet, om de är börsnoterade i utlandet och institutionell miljö. Utifrån befintlig teori 

om dessa faktorer kommer vi att härleda hypoteser som sedan kommer att förkastas 

eller inte förkastas i analysen.  

 

För att förklara vilka teorier som står till grund för varje faktor har figur 1 utvecklats för 

att ge en överblick över vad vi vill komma fram till med teorin. Det som ligger till grund 

för våra hypoteser är de fyra teorierna; agentteorin, positiv redovisningsteori, 

stewardshipteorin och legitimitetsteorin. Utifrån teorierna diskuteras de olika faktorer 

som vi tror kan ha en påverkan på följsamheten av Koden. Agentteorin (AT) sätter 

ledningen, styrelsen och revisorn i fokus när det gäller att kontrollera att 

bolagsstyrningen sker så effektivt som möjligt och därigenom kunna reducera 

agentkostnader. Även ägarkoncentration och ägarkategorier härleds utifrån agentteorin 

då detta är två faktorer som teorin berör. Två faktorer som kopplas ihop med 

positivredovisningsteori (PRT) är lönsamhet och storlek (Deegan & Unerman 2006) då 

detta kan vara två faktorer som kan påverka varför vissa organisationer väljer de 
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redovisningsmetoder som de gör. Utifrån legitimitetsteorin (LT) har faktorer som 

bransch, exportandel, dotterbolag och börsnoterat i utlandet kommit att utvecklats då vi 

anser att bolag vill vara legitima mot utlandet, vilket kan påverka efterlevnaden av 

Koden. Institutionell miljö kan vara en blandning mellan positiv redovisningsteori 

(PRT) och legitimitetsteorin (LT) eftersom olika listor kan ha olika starka viljor att 

legitimera sig mot allmänheten och att de då väljer olika redovisningsmetoder som på 

olika sätt påverkar deras välfärd positivt. Stewardshipteorin (ST) motsäger agentteorin, 

vilken är en teori som enligt Lubatkin et al (2005) stämmer mer in på Sveriges 

bolagsstyrningsstruktur. Faktorerna kommer, tror vi, att ha en inverkan på andelen eller 

typen av avvikelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT 

PRT 

LT 

Ledningens ägande 

 

Styrelsens sammansättning 

 

Revision 

 

Ägarkoncentration 

 

Ägarkategori 

 

Bolagets storlek 

 

Bolagets lönsamhet 

 

Bransch 

 

Exportandel 

 

Dotterbolag i utlandet 

 

Börsnotering i utlandet 

 

Institutionell miljö 

 

Andel 

avvikelser 
-summan 

-typen 

Nyttan med 

Koden 

PRT, 
LT 

 
Figur 1 -Hypotesmodell 



Svensk kod för bolagsstyrning – Vem finner nytta med den? 

 

31 

 

4.5.1. Ledningens ägande 

Inom agentteorin tillsätts en företagsledning i bolag som tar över kontrollen från ägarna. 

Ledningen blir agenter och ägarna principaler. Ledningen får då bland annat rätten att 

ingå kontrakt med olika intressenter å aktieägarnas vägnar (Fama 1980). När kontrollen 

separeras från ägandet kan informationsasymmetri uppkomma, vilket innebär att 

ledningen har ett informationsövertag över ägarna eftersom de har mer vetskap om och 

är mer insatta i organisationen (Chrisman et al 2004). Detta kan ledningen dra nytta av 

eftersom de enligt agentteorin agerar efter egenintresse och går efter sina egna mål och 

inte efter intressenternas mål. Principalerna måste därför upprätta en del kontroller, 

såsom olika incitament och straff, för att övervaka ledningen och anpassa deras 

intressen efter ägarnas (Chrisman et al 2004). I den positiva redovisningsteorin är 

bonussystem en mekanism för att få ledningen att verka i ägarnas intressen eftersom de 

själva kan gynnas av det (Gomez-Meija & Wiseman 1997). Gomez-Meija och Wiseman 

(1997) menar då att agenten och principalen delar på de finansiella riskerna, vilket 

innebär att båda parter förlorar på om agenten inte agerar i principalens räkning. Men ett 

bonussystem kan också, enligt Deegan och Unerman (2006), få ledningen att 

manipulera siffror i redovisningen för att uppnå ännu högre bonusar.   

 

En del agentproblem uppkommer på så vis när kontrollen separeras från ägandet (Jensen 

& Meckling 1976). Ett sätt som kan reducera agentproblemet är att ge ledningen 

incitament i form av ägande i bolaget. Genom att ha ägare med i ledningen går det att 

anta att ledningens intresse kommer att gå i linje med ägarna intresse, eftersom ägarna i 

bolaget är de aktörer som kan antas ha starkast intresse av att det går bra för företaget 

(Alchian & Demsetz 1972). Stewardshipteorin innebär ju att en befattningshavares 

beteende inte kommer att avvika från organisationens intressen utan den däremot är 

motiverad av att agera i principalens bästa då den själv också kan gynnas av det (Davis 

et al 1997).  

 

Koden är till för att säkerställa att bolag sköts på ett så effektivt sätt som möjligt för 

ägarna (Koden 2008). Men genom att ha ägare i ledningen går det att anse att behovet 

av koder inte är lika stort eftersom ledningens intressen ändå går i linje med 

aktieägarnas intressen. Lubatkin et al (2005) hävdar att befattningshavarnas enskilda 

intressen ofta är sammanflätade med koncernens intressen i det svenska näringslivet. 

Därför går det att anta att svenska bolag som har ägare i ledningen inte har så stor nytta 
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av Svensk kod för bolagsstyrning eftersom de redan kommer att agera efter ägarnas 

bästa då de själva också är ägare. Följande hypotes har därmed härletts:  

 

Hypotes 1: det finns ett positivt samband mellan ledningens ägande i bolaget och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

4.5.2. Styrelsens sammansättning 

När kontrollen separeras från ägandet uppkommer det ett behov av kontrollmekanismer 

över företagsledningen för att förhindra att de ledande befattningshavarna ska agera i 

egenintresse. En styrelse sätts då in i bolag för att kunna kontrollera ledningens arbete 

(Fama & Jensen 1983). Enligt Fama (1980) är styrelsens viktigaste uppgift att granska 

de högsta beslutsfattarna i företaget. Utifrån agentteorin har styrelsen uppkommit för att 

övervaka ledningen å aktieägarnas vägnar, för att ledningen inte ska kunna agera i 

egenintresse och skada bolaget (Hillman & Dalziel 2003). Styrelsen ska även bidra med 

resurser till organisationen i form av kunskap, erfarenheter och nätverk vilket ska leda 

till att verksamheten ska kunna förbättras (Hillman & Dalziel 2003). I bolagsstyrningen 

spelar styrelsen en betydande roll genom att den övervakar ledningen men ger dem även 

råd om olika företagsstrategier och hjälper dem i implementeringen av dessa (Andres & 

Vallelado 2008). Andres och Vallelados (2008) hypotes är att styrelsens storlek, 

sammansättning och funktion kan påverka motivationen och förmågan hos en styrelse 

vad gäller deras tillsyns- och rådgivningsverksamhet. De hävdar bland annat att en 

styrelse med många ledamöter kan leda till problem med samordning, kontroll och 

flexibilitet i deras beslutsfattande (Andres & Vallelado 2008). I en stor styrelse är det 

många individer som ska vara med och bestämma vilket kan bidra till problem i 

flexibiliteten kring beslutsfattandet och problem med kontrollen över om Koden följs 

eller inte.  

 

I Sverige är det vanligt att de starkaste ägarna sitter med i styrelsen (Sinani et al 2008), 

vilket kan bidra till att rekommendationerna kring sammansättningen av styrelsen i 

Koden kan frångås då Koden innehåller bestämmelser kring att majoriteten av 

styrelseledamöterna ska vara oberoende (Koden 2008). Sitter då ägarna med i styrelsen 

ses de inte som oberoende eftersom de faktiskt är beroende av företagets prestationer. 

En styrelse med interna och externa ledamöter kan ha väldigt olika åsikter vilket kan 

påverka beslutsfattandet. Enligt Carlsson (2007) är svenska styrelser väldigt fokuserade 
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på värdeskapande snarare än formella frågor som efterlevnad av Koden och liknande, 

vilket går att anta att det kan bero på att svenska styrelser vanligtvis består av storägare 

(Sinani et al 2008). En stor styrelse med många olika åsikter kan skapa en obalans i 

styrelsen (Andres & Vallelado 2008) som är svår att hantera vid beslutsfattande kring 

bland annat Koden. Om flexibiliteten i beslutsfattandet kring Koden skulle påverkas 

skulle det gå att dra slutsatsen att tillsynen över den inte skulle fungera och därmed 

skulle bolaget kunna avvika från Koden utan någon som riktigt kontrollerar detta i 

organisationen. Det går därför att anta att det finns ett samband mellan styrelsens storlek 

och efterlevnaden av Koden.  

 

Hypotes 2: det finns ett positivt samband mellan styrelsens storlek och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

För att kunna effektivisera bolagsstyrningen i bolag hävdar Terjesen et al (2009) att de 

bör ha en balans mellan könen i styrelserna. De menar att kvinnor i styrelsen kan sända 

positiva signaler till aktieägare och övriga intressenter för att de fungerar som symboler 

för att de inspirerar omvärlden. Det därför kan vara en investering för bolag att tillsätta 

kvinnliga styrelseledamöter (Huse & Solberg 2006, Terjesen et al 2009).  

 

Enligt Huse och Solberg (2006) kan kvinnliga styrelseledamöter bidra med unika 

perspektiv och arbetsstilar som inte är lika männens sätt att arbeta och se på saker och 

ting. Bland annat diskuteras det kring att det finns skillnader mellan manliga och 

kvinnliga styrelseledamöter vad gäller detaljer. Män missar ofta en massa detaljer 

medan kvinnorna fångar upp dessa och är mer uppmärksamma än vad män är (Terjesen 

et al 2009). Gold et al (2009) hävdar också att kvinnor är mer noggranna än män är och 

att de bearbetar information i en mycket större utsträckning än vad män gör. Om det 

stämmer att kvinnor är mer uppmärksamma vad gäller detaljer och mer noggranna med 

information går det att anta att de lägger större vikt vid rekommendationerna i Koden än 

vad män gör. Terjesen et al (2009) menar att styrelser med kvinnliga styrelseledamöter 

tenderar att ha en hög grad av ansvarsskyldighet. De tenderar bland annat att ha en 

effektivare kommunikation mellan styrelsen och aktieägarna och övriga intressenter 

(Terjesen et al 2009). Dessutom är dessa styrelser betydligt mer aktiva med att främja 

icke-finansiella nyckeltal såsom nöjdhet hos kunder och anställda för att företaget ska ta 

sitt sociala ansvar (Terjesen et al 2009). Även Burgess och Tharenou (2002) hävdar att 
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det är så, att kvinnor tar ett mer socialt ansvar än män. Män är mer ekonomiskt drivna 

(Burgess & Tharenou 2002). Något som motsäger att kvinnliga styrelseledamöter skulle 

kunna bidra till en lägre andel avvikelser är att kvinnor trots deras kompetens, kunnighet 

och erfarenhet kan tryckas ner av männen i styrelserummet (Terjesen et al 2009). Att 

styrelser med kvinnliga styrelseledamöter tenderar att ha en större ansvarsskyldighet 

och har en effektiv kommunikation till aktieägarna kan kopplas till att följa eller avvika 

från Koden. Koden som är till för att främja aktieägarnas intressen kan då vara 

intressant att följa för att leva upp till det sociala ansvaret som kvinnliga 

styrelseledamöter vill främja. Om färre avvikelser görs från Koden kan det anses att 

aktieägarnas intressen främjas och därför tenderar styrelser med kvinnliga 

styrelseledamöter att avvika i liten mängd från Koden då de vill ha en effektiv 

kommunikation med sina aktieägare.  

 

Hypotes 3: det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

4.5.3. Revision 

När ägande och kontroll separeras uppkommer det så kallade agentproblem mellan 

agenten och principalen där agenten behöver kontrolleras för att säkerställa att 

ledningen agerar efter ägarnas intressen (Jensen & Meckling 1976). Enligt Watts och 

Zimmerman (1983) har revision uppkommit som en övervakningsmekanism för att 

förbättra bolagsstyrningen, och för att öka företags värde (Jensen & Meckling 1976). 

Watts och Zimmerman (1983) hävdar att revision, som en oberoende part till ledningen, 

minskar de incitamentsproblem som ökar när befattningshavare i företag inte äger all 

residual i företaget. Genom revision försöker då ägarna begränsa företagsledningens 

opportunistiska beteende (Watts & Zimmerman 1983). Revisorer har till följd av 

agentproblemet uppkommit i syfte att kvalitetssäkra informationen i redovisningen för 

att minska informationsasymmetrin mellan agenten och principalen (Öhman 2004).  

 

Revisorns uppgift är bland annat att övervaka ledningen och dess prestationer för att 

reducera agentproblemet (Jensen & Meckling 1976). Revision är således konsekvent 

med övervakning för att minska agentkostnader mellan chefer och aktieägare (Watts & 

Zimmerman 1983). En revisor kommer vara framgångsrik i att minska 

agentkostnaderna endast om det är förväntat att revisorn kommer rapportera upptäckta 
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överträdelser i kontrakt (Watts & Zimmerman 1983). Kravet är att redovisningen ska 

vara tillförlitlig, jämförbar och relevant. Att informationen är tillförlitlig innebär att den 

ska avbilda den ekonomiska verkligheten i bolaget. Informationen ska även vara 

jämförbar vilket innebär att lika händelser ska redovisas på likartat sätt, för att 

investerare ska kunna göra jämförelser (Öhman 2004). Detta är relevant när det gäller 

Koden, då ägare och investerare ska få ”rätt” och jämförbar information om bolagets 

efterlevnad av Koden. Öhman (2004) lägger ytterligare vikt vid informationen som 

delges då den ska vara relevant, vilket innebär att informationen ska vara användbar, 

intressenterna ska kunna fatta beslut på informationen. En oberoende revisor har en 

viktig roll vid agentproblematiken som uppstår mellan ledning och befattningshavare 

(Watts & Zimmerman 1983), för att de ska få tillförlitlig och relevant information 

(Öhman 2004).  

 

Det finns olika faktorer som kan påverka revisorns oberoende och Warren och Alzola 

(2009) utgår ifrån en faktor som innebär sociala konflikter som uppstår när revisorer har 

konkurrerande yrkesmässiga eller personliga intressen. De menar att människor 

utvecklar en känsla av medlemskap och tillhörighet i vissa grupper. Warren och Alzola 

(2009) hävdar att revisorer kan identifiera sig med interna och externa grupper och att 

känslan av tillhörighet motiverar dem att anpassa sig till den grupp de känner mest 

tillhörighet med. En revisor kan bli utsatt för sociala influenser när en revisionsbyrås 

metod skiljer sig ifrån branschens metod eller samhällets förväntningar (Warren & 

Alzola 2009). Tillhörigheten till klienten eller revisionsbyrån kan bidra till att 

revisorerna lägger olika stor vikt vid bolagsstyrningsrapporten. Beroende på hur hårda 

revisorerna är vid upptäckter av bedrägerier eller tillsägelser till bolagen kan det bidra 

till olik efterlevnad av Koden bland bolagen. Det kan även påverka hur väl bolagen 

formulerar de avvikelser de gör från Koden.  

 

Ännu en bidragande faktor till att revisionsbyråerna kan börja följa bolagens 

värderingar och principer är den nya utvecklingen av revisionsbranschen, där 

revisionsbyråerna börjat utföra icke-revisionsrelaterade tjänster och arbetar som till 

exempel konsulter för bolagen (Warren & Alzola 2009). Det har även blivit allt 

viktigare för revisorer att tillföra kunder till revisionsbyrån de är anställda på och att 

relationen till klienten har blivit allt viktigare än relationen till den professionella 

kompetensen (Jonnergård & Stafsudd 2009) Utifrån detta går det att anta att det skulle 
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gå att finna ett samband mellan revisionsbyråerna och antalet avvikelser bolagen gör. Vi 

anser därför att bolag som anlitar samma revisionsbyråer kan agera liknande kring sin 

efterlevnad av Koden då revisionsbyråernas arbete och inställning till Koden kan 

reflektera sig vidare till bolagen.  

 

Hypotes 4: det finns ett samband mellan revisionsbyrå och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

Enligt Jonnergård och Stafsudd (2009) finns det skillnader mellan manliga och 

kvinnliga revisorer. Gold et al (2009) hävdar att revisorernas kön påverkar deras 

bedömningar i revisionsarbetet. Egentligen kan det anses att män och kvinnor med 

samma utbildning bör vara likartade i sina bedömningar. Men enligt Gold et al (2009) är 

det inte så. Manliga revisorer tenderar att ha bättre självförtroende än kvinnor och de är 

mer försäljningsinriktade (Jonnergård & Stafsudd 2009). I sin studie fann Gold et al 

(2009) att kvinnor anses vara mer riskaverta än män, vilket innebär att de är mindre 

benägna att ta risker än män. Kvinnor anses även vara mer noggranna i sina 

bedömningar än män är (Gold et al 2009, Jonnergård & Stafsudd 2009). De har en 

tendens att bearbeta bolagens information mer utförligt än vad män gör och att de även 

bearbetar det mesta av den tillgängliga informationen (Chung & Monroe 1998). Enligt 

Chung och Monroe (1998) tar män mer hänsyn till sina personliga mål vad gäller den 

egna välfärden medan kvinnor mer tar hänsyn till andras välfärd och är ute efter att 

skapa harmoni. Därför går det att anta att det kommer vara en variation i avvikelser 

beroende på om bolagen har en kvinnlig eller manlig revisor. Då kvinnor anses vara mer 

noggranna än män vid bedömningar (Gold et al 2009, Jonnergård & Stafsudd 2009), 

kan det finnas en korrelation mellan kvinnliga revisorer och färre avvikelser än utifall 

revisorn är en man. Utifrån detta har följande hypotes härletts: 

 

Hypotes 5: det finns ett negativt samband mellan kvinnliga revisorer och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 
4.5.4. Ägarkoncentration 

För att skapa en förståelse kring ägarspridningens påverkan på behovet och tillämpning 

av bolagsstyrningskoder är det viktigt att ta del av La Porta et als (1998) kategorisering 

av världen där de delat upp världens länder i två kategorier, common-law länder med 
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spritt ägande och civil-law länder med koncentrerat ägande. Fama (1980) hävdar att 

ägandet inom bolag kan bero på ett flertal faktorer. Bland annat tar han upp 

portföljteorin som innebär att den optimala portföljen för investerare är spridd bland 

många värdepapper i många olika företag. Genom att sprida dem undviker de att låta 

deras förmögenhet vara beroende av ett företag (Fama 1980). 

 

Hirschman (1970) beskriver två handlingsalternativ, exit och voice, som investerare kan 

ta till för att få kontroll över en organisation. Enligt Hedlund et al (1985) kan dessa 

begrepp användas för att analysera ägarstrukturer i bolag. Exit innebär att dra sig undan 

från en situation, som till exempel när en aktieägare säljer sina aktier. Detta 

handlingsalternativ används oftast av aktieägare med små innehav eftersom de knappt 

har någon makt i bolaget. Voice innebär att en aktieägare kan göra sin röst hörd genom 

att bland annat delta på bolagsstämman eller engagera sig i styrelsen. Personer med 

stora innehav använder sig då av handlingsalternativet voice, eftersom de har en stark 

förhandlingsposition i företaget, vilket innebär att de får makt över ledningen (Hedlund 

et al 1985). Hellman (2005) har gjort studier där det påvisats att institutionella 

investerarna utövar sin makt genom köp och försäljning av aktier, på så vis ett 

exitbeteende. De vill göra kontinuerliga omfördelningar för att följa de rådande 

villkoren för förväntad avkastning på marknaden (Hellman 2005). Institutionella 

investerare bidrar till en spridning bland ägarna och därför går det att anta att bolag med 

institutionella investerare, alltså bolag med spritt ägande, har större nytta av Koden för 

att skydda sig emot kontrollägare och ledningen.  

 

La Porta et al (1998) lyfter även fram att vid koncentrerat ägande kan storägare gynna 

sig på minoritetsägarnas bekostnad. Cankar et al (2010) betonar också att med starka 

ägare är inte agentproblematiken mellan ledningen och befattningshavare det 

dominerande problemet, utan det är kontrollägarnas möjliga exploatering av 

minoritetsägarna. Det går då att anse att bolagsstyrningskoder även är till behov för 

minoritetsägare eftersom det ger dem ett starkare skydd mot kontrollägarna. Detta kan 

då antas vara av betydelse i Sverige eftersom vi hör till civil-law länder med en hög nivå 

av familjeägda företag bland de börsnoterade bolagen (Sinani et al 2008). Resultat pekar 

nämligen på att common-law länder har ett starkare skydd för sina aktieägare än vad 

civil-law länder har (Armour et al 2009, La Porta et al 1998). Anledningen till detta är 

att i ett koncentrerat ägande ägs företagen av stora ägare vilket bidrar till att 
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agentproblematiken minskar eftersom de kan ha mer kontroll på företagsledningen. På 

så vis har inte ett lika starkt legalt skydd behövts för ägarna (La Porta et al 1998). Utan 

ett behov av ett starkt ägarskydd går det att anta att behovet av bolagsstyrningskoder 

som förenar ledningens intresse med ägarnas inte är så starkt i bolag med koncentrerat 

ägande. Fama (1980) hävdar även att en individuell värdepappersinnehavare inte brukar 

ha ett speciellt intresse i att personligen se över några detaljerade aktiviteter i bolagen 

eftersom de använder sig av ett exitbeteende. Därmed går det att anse att 

minoritetsägare ändå inte behöver ett så starkt skydd som det argumenterades för ovan 

då deras mål är att enbart få avkastning på sina aktier och inte är ute efter att utöva makt 

i bolagen.  

 

För att sammanfatta diskussionen kring bolagsstyrningskoder och ägarkoncentration går 

det att anta att bolag med spritt ägande kan ha nytta av Koden för att skydda sina 

investerare medan ett bolag med ett koncentrerat ägande inte är i lika stort behov av den 

eftersom kontrollägarna redan har kontroll på företagsledningen och kan använda sig av 

ett voicebeteende för att utöva makt i bolaget. Det skulle på så vis innebära att bolag 

med koncentrerat ägande inte har lika stort behov av bolagsstyrningskoden, och 

kommer därför att avvika mer från Koden än bolag med spritt ägande. 

 

Hypotes 6: det finns ett positivt samband mellan ägarkoncentrationen och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 
4.5.5. Ägarkategorier 

Enligt Carlsson (2007) skiljer sig det svenska bolagsstyrningssystemet åt på flera olika 

punkter från det anglo-saxiska och kontinentala bolagsstyrningssystemet. Den svenska 

industrin och framförallt många av de svenska multinationella företagen domineras av 

privata ägare, vilket inkluderar både ett antal stora professionella ägare och svenska 

hushåll som äger en stor majoritet av aktierna. Sverige har, likt de flesta europeiska 

länder, utländska ägare i de svenska bolagen, inte minst genom utländska fonder och 

pensionsfonder (Carlsson 2007). I många större svenska bolag finns det ledande ägare 

som är delaktiga i styrningen av bolagen långsiktigt. Svenskt näringsliv är dominerat av 

ledande ägare/sfärer i stora svenska multinationella bolag, som exempelvis Ericsson, 

H&M och IKEA (Carlsson 2007). Därför kan det klassiska problemet vid separation av 

ägande och kontroll inte vara ett problem i Sverige, eftersom svenska bolag vanligtvis 
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har starka eller majoritetsägare med incitament och förmåga att övervaka ledningen för 

att se till att bolaget hanteras på ett sätt som är i linje med ägarnas vinstmaximering 

(Gedajlovic & Shapiro 1998). Trots det har det implementerats en kod för 

bolagsstyrning i Sverige för aktieägarnas skull, vilket borde innebära att det finns ett 

behov av det. De olika ägarkategorierna vi tar upp är institutionellt ägda, familjeägda, 

utländskt ägande och statligt ägda bolag.  

 

Thomsen (2006) hävdar att behovet av en bolagsstyrningskod har uppkommit på grund 

av att sammansättningen av aktieägare har förändrats i bolagen, från individer till 

institutioner. Institutioner innehar större delar av aktierna än individer och har på så vis 

större påverkan på aktiepriserna. De tenderar också att inneha ett stort antal aktier i 

många bolag och har på så vis möjlighet att påverka börser och politiker. Thomsen 

(2006) hävdar därför att agendan för bolagsstyrning är till stor del skapad och formad av 

institutionella investerare. Institutionella investerarna börjar bli allt mer mäktiga i den 

svenska kapitalmarknaden av finansiellt ägande. Förr gav de stöd till de ledande privata 

ägarna vid större frågor, men nu har de avancerat i sin roll när det gäller bolagsstyrning, 

då representanter för institutionella investerare har kommit att vara ledamöter i olika 

valberedningar, speciellt efter Kodens införande. På så sätt fick de inflytande på 

styrelsen. Det är viktigt för de institutionella investerarna att uppnå en balans mellan att 

vara aktiva som övervakare av bolagsstyrningen och att hålla sig borta från att bli 

insiders (Carlsson 2007). Institutionella investerare diversifierar sina portföljer utspritt 

över ett stort antal aktier och lägger ofta ingen större vikt vid att samla in information 

om bolagen de investerar i eller röstar inte vid bolagsstämman (Thomsen 2006). Enligt 

Hellmans (2005) studier tenderar institutionella investerare att istället utöva sin makt i 

bolagen genom ett exitbeteende. På grund av detta hävdar Thomsen (2006) att koder för 

bolagsstyrning har uppkommit och är av nytta för institutionella investerare.  

 

Hypotes 7: det finns ett negativt samband mellan institutionellt ägda bolag och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

Under 1990-talet har det skett en globalisering av kapitalmarknaden där utländska 

investerare har ökat i Sverige, vilket har bidragit till att marknader som var 

koncentrerade blivit allt mer spridda (Jonnergård & Kärreman 2004). 

Internationalisering av kapitalmarknader leder till en konvergens av olika 
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bolagsstyrningssystem, där investerare föredrar att investera i företag eller länder med 

liknande bolagsstyrningsstruktur som är bekant för dem (Jonnergård & Kärreman 

2004). Det är viktigt att ha det i åtanke när man funderar kring en ökad andel utländskt 

kapital i svenska bolag. Jonnergård och Kärreman (2004) tar upp ett exempel där 

nordamerikanska institutionella investerare varit dominerande bland de största utländska 

investerarna i Sverige under slutet av 90-talet. Detta kan bidra till att styrelser uppfattar 

ett behov av att signalera deras styrelseaktiviteter och kompetens mer som de skildras i 

de nordamerikanska styrelserna. Det faktum att det nordamerikanska 

bolagsstyrningssystemet ofta ses som en världsmodell är ännu en indikation på USA:s 

påverkan på andra nationer (Jonnergård & Kärreman 2004). Med andra ord är den 

nordamerikanska koden av praxis sedd som en universal legitimerad modell och att 

anpassa sig till en universal modell skulle stärka styrelsens legitimitet på den 

internationella kapitalmarknaden (Jonnergård & Kärreman 2004).  

 

Följsamheten till bolagsstyrningskoder tycks betraktas som en garanti att vissa särskilda 

standarder av god bolagsstyrning följs. Investerare kan då investera med större 

förtroende när de är medvetna om att dessa standarder följs. På så vis kan det betraktas 

som att koder ger ett investerarskydd (Aguilera & Cuervo 2004). Detta skulle kunna 

vara en orsak till att bolag med mer utländska investerare följer Koden och dess 

rekommendationer, för att skapa legitimitet gentemot andra nationer och dess 

investerare.  

 

Hypotes 8: det finns ett negativt samband mellan utländska ägare och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

Det finns många olika åsikter kring vad som definierar ett familjeföretag (Chrisman et 

al 2004) men enligt Kellermans et al (2008) måste familjeföretag uppfylla tre kriterier; 

företaget måste vara styrd av en familj, ha en vision för företaget som överensstämmer 

med den strategiska inriktningen som innehas av familjen och det ska vara potentiellt 

hållbart över flera generationer. Enligt agentteorin uppstår det ett agentproblem vid 

separation av ägande och kontroll, vilket går att anta att det problemet inte finns i 

samma utsträckning i familjeföretag eftersom familjen är kontrollerande ägare (La Porta 

et al 1998) som är aktiva i både bolagets styrelse såväl som ledning. På så vis har de 

förmodligen inte samma behov av att kontrollera styrelsen och ledningen på det sätt 
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som agentteorin hävdar. Agentkonflikter som uppstår vid separation av ägande och 

kontroll kan vara annorlunda i familjeföretag bland annat på grund av deras icke-

ekonomiska mål (Chrisman et al 2004), exempelvis företagets långsiktiga överlevnad 

och dess rykte (Anderson et al 2002). Men agentkostnader kan fortfarande finnas mellan 

andra parter i företaget på grund av de intressekonflikter som kan finnas mellan till 

exempel borgenär och ägare eller majoritetsägare och minoritetsägare (Chrisman et al 

2004). Men eftersom familjeföretagen består av kontrollägare med starkt ägarskydd som 

är involverade i bolaget genom styrelsen såväl som ledningen går det att anta att de inte 

har ett lika stort behov av att kontrollera dessa parter och har därför ingen stor nytta av 

bolagsstyrningskoder. Det går därför att anta att familjeägda företag kommer avvika 

mer från Koden.  

 

Hypotes 9: det finns ett positivt samband mellan familjeföretag och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

I Sverige fanns det ett fåtal statligt ägda bolag som var börsnoterade 2009, nämligen 

Teliasonera, SAS och Nordea Bank (Fristedt & Sundqvist 2009). Samtliga bolag är 

stora bolag i Sverige vilket innebär att de också har mycket makt på marknaden. Enligt 

Deegan och Unerman (2006) har politiken i landet en stor inverkan på organisationer. 

Stora bolag anses till stor del vara kontrollerade av regeringen i och med att de bidrar 

till landets tillväxt (Watts & Zimmerman 1986).  Även finansanalytiker kontrollerar 

stora företag i större bemärkelser än vad de gör med mindre företag och därför menar 

Andres och Theissen (2008) att stora bolag bör följa Koden mer än vad mindre företag 

gör för att bli accepterade på marknaden. Detta går att koppla samman med statligt ägda 

företag som har mycket makt på marknaden och som förmodligen blir väldigt 

kontrollerade av marknaden. Till skillnad från många andra bolag har staten fokuserat 

mer på en social inriktning än på en inriktning med lönsamhetsmål och i och med att 

statliga bolag indirekt ägs av skattebetalarna i landet bidrar det till att de måste ta 

hänsyn till en stor grupp människor (Falkman & Orrbeck 2001). Det blir då väldigt 

viktigt för dessa bolag att de är ett föredöme i sin bolagsstyrning dels för att bli 

accepterade på marknaden och dels för att vara en förebild för andra bolag. I och med 

att staten står bakom införandet av Koden skulle det krävas en mycket god motivering 

om staten gjorde en avvikelse från Koden (Falkman & Orrbeck 2001). Med dessa 

resonemang går det att anse att statligt ägda bolag bör följa Kodens rekommendationer.  
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Hypotes 10: det finns ett negativt samband mellan statligt ägda bolag och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

4.5.6. Bolagets storlek 

En viktig faktor i positiv redovisningsteori är den politiska påverkan på organisationer 

(Deegan & Unerman 2006). Bolagens storlek kan kopplas samman med den politiska 

påverkan som finns i landet. Enligt Deegan och Unerman (2006) anses stora bolag vara 

mer kontrollerade av bland annat regeringen i landet eftersom de har en större makt i 

näringslivet än vad ett litet företag har. Detta leder även till att stora bolag är mer 

politiskt känsliga än små bolag vad gäller bland annat politiska kostnader som skatt och 

andra avgifter (Watts & Zimmerman 1986). Dessa kostnader kan bidra till att stora 

företag väljer strategier som minskar bolagets redovisade vinst (Deegan & Unerman 

2006, Watts & Zimmerman 1986). Men enligt Andres och Theissen (2008) är 

sannolikheten att rekommendationerna följs i större utsträckning av stora företag än 

mindre företag. Anledningen till detta är att stora företag är mer kontrollerade av 

politiker, analytiker och av näringslivet i stort. Finansanalytiker spelar till exempel en 

viktig roll i att samla in och sprida information om företag för att därigenom kunna 

minska på informationsasymmetrin som kan förekomma mellan företag och 

intressenter. Detta tyder också på att större företag är mer övervakade av institutionella 

investerare och av allmänheten (Andres & Theissen 2008). Koden kan på så vis vara till 

större nytta för stora bolag än för små bolag eftersom de har ett större behov att leva upp 

till marknadens förväntningar och därigenom kunna locka kapital till organisationen. 

Stora företag kan då tendera att följa Koden mer än små företag eftersom deras 

information blir mer kontrollerat på marknaden och de vill uppnå marknadens 

förväntningar genom att följa rekommendationerna i Koden.  

 

Hypotes 11: det finns ett negativt samband mellan bolagens storlek och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 
4.5.7. Bolagets lönsamhet 

Cankar et al (2010) tar upp att det finns dem som hävdar att det finns en direkt 

korrelation mellan koder och förbättring av bolags prestationer, medan de själva hävdar 

att det är svårt att bekräfta. De menar snarare att det finns bevis som föreslår att i 

samband med system som redan har likvida kapitalmarknader hjälper efterlevnad av 
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koder till med att sänka kostnaderna för anskaffning av externt kapital för bolag. 

Anledningen till detta är att koder kan anses stärka investerarnas förtroende för bolaget 

och därmed väljer de att investera kapital i organisationen (Cankar et al 2010).  

 

Även om det inte finns en direkt korrelation mellan koder och förbättring av bolags 

prestationer (Cankar et al 2010) kan efterlevnaden av Koden kopplas till lönsamheten i 

bolag. Ett bolag med en god lönsamhet kan anses vara mer kontrollerad på marknaden. 

Det kan vara precis som med stora företag som Deegan och Unerman (2006) menar, att 

även de med god lönsamhet blir mer politiskt kontrollerade eftersom de har en större 

makt på marknaden än vad ett företag med mindre lönsamhet har. Ett bolag med god 

lönsamhet kan bidra till att landets tillväxt blir bättre och därför kontrolleras de också 

mer av näringslivet. Detta skulle bidra till att bolag med god lönsamhet skulle följa 

Kodens rekommendationer för att leva upp till bland annat de politiska förväntningarna 

på organisationen och för att stärka investerarnas förtroende på marknaden som Cankar 

et al (2010) hävdar. Men enligt MacNiel och Li (2006) tycks investerarna vara mer 

beredda på att acceptera ett bolags avvikelser om det går bra för bolaget och att de är 

mindre villiga att acceptera om det ekonomiska resultatet är dåligt. Om det går bra för 

ett bolag kan företag välja att avvika från Koden eftersom intressenterna inte bryr sig i 

lika stor utsträckning som när det går sämre för ett bolag. Har ett bolag sämre lönsamhet 

kan intressenter anse att de bör följa Koden för att göra allt för att få en bättre 

lönsamhet. Det går därför att anse att Koden inte skulle vara till nytta för bolag med god 

lönsamhet då de ändå kan välja att avvika från Koden utan att investerarna och andra 

intressenter skulle bry sig om det. Investerarna är ute efter höga avkastningar och så 

länge de får det går det att anta att de inte kontrollerar bolagen lika mycket eftersom de 

ändå är tillfredsställda med situationen. Därmed går det att anse att bolag med god 

lönsamhet tenderar att avvika från Koden.  

 

Hypotes 12: det finns ett positivt samband mellan bolagets lönsamhet och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 
4.5.8. Bransch 

Att företag verkar i olika miljöer kan påverka efterlevnaden av Koden. Olika miljöer 

kan innebära att företag verkar i olika branscher. I olika branscher kan det råda specifika 

förhållanden vilket kan leda till att företag agerar på olika sätt. Watts och Zimmerman 
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(1986) hävdar att bolag inom samma bransch tenderar att använda liknande 

redovisningsmetoder. Utifrån det kan vi därför anta att bolag kommer att avvika från 

samma rekommendationer i Koden då de tillhör samma bransch. Skulle ett bolag välja 

att avvika från en rekommendation i Koden som övriga bolag i branschen väljer att följa 

kan detta uppmärksammas som en dålig nyhet för bolaget (Inschausti 1997). Till 

exempel går det att anse att konkurrensen kan vara en bidragande faktor till att om bolag 

avviker från Koden eller inte. Konkurrensen kan nämligen se olika ut från bransch till 

bransch. I branscher där det råder hårdare konkurrens mellan bolag går det att anse att 

efterlevnaden av Koden blir en viktig mekanism för att bli mer konkurrenskraftig på 

marknaden. I miljöer där det råder mer konkurrens får företag ta till allt de kan för att på 

något sätt sticka ut. Då går det att anse att de väljer att följa Kodens rekommendationer 

för att bland annat locka investerare (Cankar et al 2010) och därigenom bli 

konkurrenskraftiga gentemot andra bolag. Utifrån detta anser vi att det kan finnas 

skillnader i hur bolagen inom de olika branscherna följer Koden och därför tror vi att de 

kan ha olika stor nytta av den.  

 

Hypotes 13: det finns ett samband mellan vilken bransch bolag verkar i och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 
4.5.9. Internationalisering 

Globaliseringen i världen har ökat diskussioner kring om det universellt går att ha 

liknande bolagsstyrning runt om i världen eller om varje land ska ha en egen 

bolagsstyrningsmodell som är anpassad efter just dem. Bland annat blev en konvergens 

väldigt aktuell mellan länderna i EU då handeln ökade mellan dessa medlemsländer 

(Mullineux 2007). West (2009) anser att det inte är lätt att ha en och samma modell 

världen över eftersom moralen är olik mellan länder. Moralen kan anses som en viktig 

del i bolagsstyrningssystemet då kultur spelar en stor roll i hur olika system utformas 

(West 2009). Men att ha samma standarder och praxis kan bidra till att länder får mer 

jämställda system med ökad förståelse. En grundtanke till en konvergens är att bidra till 

samstämmighet mellan länder och för att få länder att förstå varandras system (Mabbet 

& Schelke 2009). Detta kan bidra till en mer rättvisande bild mellan länder och det blir 

lättare att jämföra dem med varandra. Soderstrom och Sun (2007) anser att kostnader 

kan minska genom att länder förstår varandras system. Exempelvis behöver inte 
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investerare anlita experthjälp om de vill förstå ett annat lands system om de vill tillföra 

kapital till landet (Soderstrom & Sun 2007).  

 

Zattoni och Cuomo (2008) hävdar att civil law länder implementerar koder främst i 

legitimitetsskäl. Sverige är ett civil-law land (Sinani et al 2008) och därför kan det vara 

nödvändigt för dem att använda sig av Koden för att skapa legitimitet mot utlandet. 

Anledningen till detta är att civil law länder har ett svagt skydd för sina investerare och 

kan då behöva använda sig av koder för att uppnå legitimitet och för att bli accepterade 

av andra länder och av samhället. Detta kan då ge positiva reaktioner hos aktieägarna 

eftersom de känner igen koder och vet att de är till för att främja aktieägarnas intressen. 

Det går därför att anta att bolag som har kopplingar till utlandet har större nytta av 

Koden än svenska bolag som bara verkar på den svenska marknaden. Kopplingar till 

utlandet kan vara om företag exporterar sina varor eller tjänster till utlandet och hur stor 

andel exporten i så fall är. Det kan även vara att ett svensk bolag har dotterbolag som är 

belägna i utlandet. Sverige är en av de mest internationella ekonomierna i världen då de 

är öppna för både inre och yttre portföljer och utländska investerare (Randoy & Nielsen 

2002). De största företagen i Sverige erhåller stora andelar av sina intäkter från export 

eller inkomster från utländska dotterbolag, och många av dessa företag sysselsätter en 

större andel människor utanför Sveriges gränser än inom (Randoy & Nielsen 2002). För 

dessa bolag kan Koden anses som mer användbar eftersom den igenkänns av många 

andra länder. Bland annat kan Koden vara till nytta då utländska institutionella 

investerare kan känna förtroende för bolag som följer Koden då de vet om att den är till 

för bolagets ägare. Enligt Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) är det mer troligt att 

länder som är integrerade med den globala marknaden kommer ha ett större behov av 

Koden. De hävdar även att ett bolag som har många utländska investerare kommer ha 

nytta av Koden. Bolag kan då använda Koden för att locka institutionella investerare 

och därmed utländskt kapital. Koden kan i detta fall användas för att skapa legitimitet 

gentemot andra länder och visa att de verkar i internationella miljöer.  

 

Hypotes 14: det finns ett negativt samband mellan bolags exportandel och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

Hypotes 15: det finns ett negativt samband mellan bolag med dotterbolag i utlandet 

och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  
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Det går även att diskutera kring efterlevnaden av Koden om ett svenskt bolag är 

börsnoterat i utlandet. Bolaget kan då omfattas av två koder eftersom det utländska 

landet också kan ha implementerat en kod för bolagsstyrning som bolaget måste följa. 

Det går då att anta att svenska bolag som har kommit i kontakt med utländska koder 

redan har börjat utveckla många delar i sin bolagsstyrning som den svenska Koden tar 

upp rekommendationer kring (Olsson et al 2005). Dessa företag är helt enkelt mer 

inlärda på området kring koder och styr sitt bolag efter dessa. Om det då också stämmer 

att bolag som är mer integrerade på den globala marknaden kommer att vara i ett större 

behov av Koden (Aguilera & Cuervo-Cazurra 2004) går det då också att anta att bolag 

som är börsnoterade i andra länder väljer att följa Koden för att legitimera sig mot 

utlandet. Om det utländska landet använder sig av en bolagsstyrningskod kan svenska 

bolag välja att följa den svenska Koden för att visa sig vara internationella och skapa en 

förståelse för bolagsstyrningen över ländernas gränser. Därför tror vi att bolag som är 

börsnoterade i utlandet väljer att följa Koden. 

 

Hypotes 16: det finns ett negativt samband mellan bolag som är börsnoterade i 

utlandet och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

4.5.10. Institutionell miljö 

Svenska börsnoterade bolag som omfattas av Koden är listade på fyra olika listor, Large 

Cap, Mid Cap, Small Cap och NGM Equity (Kollegiet 2008). Vilken lista bolagen är 

noterade på beror på deras marknadsvärde (Aktiespararna 2011). Det finns olika 

faktorer som påverkar bolagens implementering av andra metoder; bolagen kan imitera 

andra bolag och ta efter deras metoder, det kan bero på att de är utsatta för tvingande 

krafter (Collin et al 2009) eller att det finns ett yttre tryck om att agera på ett viss sätt 

(DiMaggio & Powell 1983). De listor bolagen är noterade på är bra exempel på 

institutionella miljöer där bolagen kan känna sig tvingade att följa Koden för att 

legitimera sig mot omvärlden. Många bolag kan vara medvetna om att investerare 

jämför dem med andra bolag inom samma lista och därför vill de följa den norm som 

finns. Utländskt ägande ökar allt mer i svenska bolag (Jonnergård & Kärreman 2004) 

och för att detta ska vara möjligt så bör svenska bolag attrahera utländska investerare. 

Det finns en kamp mellan bolagen att attrahera investerare och för att lyckas måste 

bolagen utmärka sig positivt. Genom att bolagen lever upp till den etik och moral som 

finns inom den lista de är noterade på kan de uppnå allmän acceptans och skapa sig ett 



Svensk kod för bolagsstyrning – Vem finner nytta med den? 

 

47 

 

gott rykte (Deegan & Unerman 2006). Eftersom många bolag inom samma lista är 

utsatta för ständig jämförelse kan det bidra till att många av bolagen tar efter varandras 

goda seder för att bli konkurrenskraftigare.  

 

Enligt Koden (2008) ska bolagen upprätta bolagsstyrningsrapport som ska höra till 

årsredovisningen. Bolagsstyrningsrapporten kan ingå i årsredovisningen eller utgöra en 

enskild rapport och behöver inte höra till de formella årsredovisningshandlingarna 

(Koden 2008). Bolagens bolagsstyrningsrapport är ett bra exempel på frivillig 

redovisning i årsredovisningarna. Trots att bolagen måste upprätta 

bolagsstyrningsrapporter behöver de inte utgöra en del av den formella 

årsredovisningen. Bolag kan välja att offentliggöra den information de vill att 

allmänheten ska ta del av (Deegan & Unerman 2006). Finner de att deras bristande 

efterlevnad av Koden inte ger några bra signaler till allmänheten kan de välja att inte 

bifoga rapporten i årsredovisningarna. Har dock de flesta bolagen inom samma lista en 

bolagsstyrningsrapport kan det vara en negativ signal om ett enskilt bolag väljer att inte 

ha det. De bryter på sätt och vis mot den norm som finns inom listan och det kan bidra 

till minskad legitimitet.  

 

Listindelningen beror på bolagets marknadsvärde (Aktiespararna 2011) och beroende på 

bolagets storlek kan Koden skapa olika mycket kostnader för bolagen att implementera 

och det kan påverka bolagens preferenser att försöka följa Koden i största möjliga mån. 

Återigen kommer legitimitet förmodligen ha en avgörande roll i detta fall eftersom 

bolagen inte kommer vilja utmärka sig på ett negativt sätt. Vi nämnde att vi tror att 

bolagen kommer söka efter att efterlikna varandra i största möjliga mån för att inte ge 

en negativ signal till allmänheten. Hittills har vi sett på det utifrån legitimitetsteorin men 

det går att blanda in ytterligare en teori som stärker vår tro, positiv redovisningsteori. 

Eftersom bolagen vill utmärka sig så positivt som möjligt kommer en bra lönsamhet 

vara en viktig faktor för att attrahera intressenter och förmedla en bra syn till 

allmänheten. Det kan hända att bolagen kan välja olika redovisningsmetoder beroende 

på vilken som påverkar deras välfärd positivt (Watts & Zimmerman 1986). Detta är ett 

antagande som går att göra utifrån agentteorin som hävdar att människans beteende 

alltid kommer att bygga på egenintresse och opportunistiskt beteende för deras egen 

välfärd (Deegan & Unerman 2006, Demsetz & Lehn 1985, Jensen & Meckling 1976). 

Det går därför att anta att bolagen inom de olika listorna kan välja att manipulera 
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bolagets siffror för att visa ett så positivt resultat som möjligt för allmänheten. Dessa 

olika teorier bidrar till vårt antagande att bolagen som är noterade på samma lista 

kommer att ha en liknande efterlevnad av Koden.  

 

Hypotes 17: det finns ett samband mellan vilken lista bolagen är noterade på och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  
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PRT, 

LT 

Det finns ett positivt samband mellan ledningens ägande i bolaget och de 
rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det finns ett positivt samband mellan styrelsens storlek och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och 

de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det finns positivt samband mellan ägarkoncentrationen och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det finns ett samband mellan revisionsbyrå och de rapporterade avvikelserna 
från Svensk kod för bolagsstyrning 

Det finns ett negativt samband mellan institutionellt ägande och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det finns ett negativt samband mellan kvinnliga revisorer och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning 

Det finns ett negativt samband mellan utländska ägare och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
Det finns ett positivt samband mellan familjeföretag och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  
 
Det finns ett negativt samband mellan statligt ägda bolag och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det finns ett negativt samband mellan bolagens storlek och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det finns ett positivt samband mellan bolagets lönsamhet och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det finns ett samband mellan vilken bransch bolag verkar i och de rapporterade 
avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det finns ett negativt samband mellan bolag som är börsnoterade i utlandet och 

de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det finns ett negativt samband mellan bolag med dotterbolag i utlandet och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

Det finns ett samband mellan vilken lista bolagen är noterade på och de 
rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Det finns ett negativt samband mellan bolags exportandel och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

AT 

PRT 

LT 
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Figur 2 – Hypotessammanställning utifrån teorin 
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5. Empirisk metod 

Detta avsnitt består av en genomgång av tillvägagångssättet vid den empiriska 

undersökningen och en beskrivning av vår surveyundersökning. Vi går igenom de 

analyser, bland annat regressionsanalys, som ska tillämpas för att analysera den data 

som har samlats in. Avsnittet består även av urval och datainsamling med 

operationalisering.  

 

5.1. Undersökningsmetod 

Vår undersökning kommer att ske på ett kvantitativt tillvägagångssätt eftersom syftet är 

att studera nyttan med Koden genom avvikelserna som rapporteras i 

bolagsstyrningsrapporterna publicerade av de börsnoterade bolagen som omfattas av 

Koden. Anledningen till varför vi väljer att hämta data från bolagsstyrningsrapporter är 

för att bolag måste offentliggöra redovisningen kring sina avvikelser i dem. Ett 

kvantitativt tillvägagångssätt blir då naturligt för oss att använda eftersom vi direkt kan 

hitta den information vi är ute efter i bolagsstyrningsrapporterna. Vi kommer även att 

hämta information om en del av våra faktorer i årsredovisningarna, till exempel antal 

styrelsemedlemmar, vilket också faller under ett kvantitativt tillvägagångssätt (Bryman 

& Bell 2005).  

 

I och med att vi vill finna samband mellan två eller flera faktorer är regressionsanalys 

en användbar metod för vår undersökning (Andersson et al 2007). En regressionsanalys 

innehåller grafiska och analytiska metoder för att kunna bestämma samband mellan 

undersökningsvariabeln och en eller flera förklarande variabler (Andersson et al 2007) 

Vi kommer att använda oss av en multipel linjär regression för att undersöka om det 

finns ett statistiskt samband mellan en responsvariabel och två eller flera förklarande 

variabler (Djurfeldt et al 2010), alltså om det finns samband mellan avvikelserna och de 

olika faktorerna. Vi väljer att använda oss av en multipel regression utöver bivariata 

analyser för att en multipel regression kan visa oss hur två eller fler faktorer tillsammans 

varierar med avvikelserna istället för att bara se hur en faktor varierar med avvikelserna.  

 

5.2. Tvärsnittsdesign 

Vi kommer hämta avvikelserna från företagens bolagsstyrningsrapporter, där de måste 

offentliggöra uppgifter kring avvikelserna. I och med att vi hämtar data från 
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bolagsstyrningsrapporter och årsredovisningar vid en viss tidpunkt, år 2009, kommer vi 

att göra en surveyundersökning i form av tvärsnittsdesign (Djurfeldt et al 2010). Detta i 

syfte att få fram en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbar data med koppling till två 

eller fler variabler som sedan ska granskas för att upptäcka om det finns något mönster 

mellan avvikelserna och faktorerna (Djurfeldt et al 2010). Det finns även 

undersökningar som tittar på förändringar över tid. Sådana undersökningar kallas för 

longitudinell design. I en longitudinell design studeras först ett urval en gång och sedan 

ännu en gång vid ett senare tillfälle för att kunna göra jämförelser (Bryman & Bell 

2005). I vår undersökning passar det bäst med en tvärsnittsdesign eftersom vi inte är ute 

efter att kartlägga några förändringar över tid utan vi vill vid en viss tidpunkt undersöka 

sambandet mellan faktorerna och bolagens avvikelser för att kunna dra slutsatser om 

Kodens nytta. Fördelen med om man istället hade valt att göra en longitudinell design 

hade varit att man över tiden kunnat studera förändringar vilket hade kunnat ge bevis på 

om efterlevnaden av Koden blivit sämre eller bättre och därigenom kunna dra slutsatser 

om den har kommit att bli till mer eller mindre nytta för svenska bolag.   

 

5.3. Urval 

Vi kommer undersöka bolagsstyrningsrapporterna och årsredovisningarna för 2009 hos 

de svenska aktiebolag som är noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM 

Equity. Vi kan på så vis inte påverka vilka bolag vi har med i vår undersökning utan 

undersöker Kodens hela målgrupp. I många av bolagens årsredovisningar finns en 

bolagsstyrningsrapport med tydliga beskrivningar på vilka punkter inom Koden som 

bolaget avviker ifrån. Andra bolag bifogar inte sina bolagsstyrningsrapporter i 

årsredovisningar och då får vi istället hämta dem från deras hemsida. Detta gör det 

enkelt för oss att undersöka avvikelserna eftersom de ska stå skrivna i 

bolagsstyrningsrapporten. Det kan dock vara så att företagen avviker från fler punkter 

än de dem skriver ut i bolagsstyrningsrapporten. Detta är något vi är medvetna om men 

det skulle vara för resurs- och tidskrävande för oss att undersöka om de avviker från fler 

punkter än de rapporterade i bolagsstyrningsrapporten. Samtidigt är vårt syfte att 

undersöka den information som bolagen delar med sig av till allmänheten, alltså de 

rapporterade avvikelserna. 
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Stockholmbörsen är indelad i fyra olika grupper beroende på företagets marknadsvärde 

(Aktiespararna 2011). Dessa fyra grupper kallas; Large Cap, Mid Cap, Small Cap och 

First North (Nasdaq OMX Exhange Stockholm 2011). De bolag som fanns med i First 

North omfattades inte av den reviderade Koden 2008, därför har de inte tagits med i vår 

undersökning. Sammanlagt är det 270 bolag som vi kommer att observera på Large 

Cap, Mid Cap, Small Cap och NGM Equity.  

 

5.4. Bortfall 

Bortfall innebär att vissa observationer i form av bolagsstyrningsrapporter, av någon 

anledning, inte finns med i resultatet eller att några av våra faktorer inte framkommer i 

årsredovisningarna. Jacobsen (2007) menar att vissa objekt av någon anledning kan ha 

strukits eller att vissa objekt har missats eller inte kommit med i undersökningen. Våra 

observationer var bolagen som är noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm och 

NGM Equity. Det förekommer ett bortfall på 11 stycken bolagsstyrningsrapporter av 

270 stycken (4,07 procent), vilket är ett relativt lågt bortfall. Vi har kollat i bolagens 

årsredovisningar, på deras hemsidor, kontaktat vissa bolag och googlat efter deras 

bolagsstyrningsrapporter. Trots det har vi inte lyckats få tag på deras 

bolagsstyrningsrapporter. Eftersom bortfallet är så lågt anser vi att vi ändå kommer att 

kunna dra en generaliserbar slutsats på de 259 stycken bolagsstyrningsrapporter vi 

undersöker. Beroende på kvalitéerna på årsredovisningarna fick vi även bortfall på vissa 

oberoende variabler för de enskilda bolagen. Det finns de bolag som exempelvis inte 

skriver ut vilket röstvärde ledningens aktier innehar, hur många av styrelseledamöterna 

som är kvinnor och så vidare. Dock anser vi att bortfallet inte bidrog till att vi fick för 

svagt material för att analysera sambanden förutom för variabeln exportandel som vi 

hade ett bortfall på 90,8 procent på.  

 

5.5. Datainsamling 
 

5.5.1. Sekundärdata 

Vi kommer grunda vår undersökning på bolagens årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter vilket innebär att vi använder oss av sekundärdata (Bryman & 

Bell 2005) då det är bolagen som har samlat in informationen om avvikelser och 

redovisat dem i rapporterna. Trots att Kollegiet (2011) gör en sammanställning på de 

avvikelser bolagen gör väljer vi ändå hämta data från årsredovisningarna eftersom vi 
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vill skapa oss en uppfattning om hur bolagen förklarar sina avvikelser. Fördelarna med 

sekundäranalys är bland annat att det sparar tid då vi direkt via 

bolagsstyrningsrapporterna kan ta del av bolagens avvikelser (Bryman & Bell 2005). 

Det finns dock även nackdelar med sekundärdata då vi samlar in information som 

bolagen har gett ut kan vi inte vara helt säkra på att informationen är tillförlitlig. Vi kan 

inte heller vara säkra på att de skrivna avvikelserna är samtliga avvikelser bolagen gör. 

Men eftersom vi vill undersöka nyttan med Koden och för vem den är användbar räcker 

det för oss att undersöka de rapporterade avvikelserna. Vi anser då att de skrivna 

avvikelserna är tillförlitliga då de ska följa vissa lagar och regler i den svenska 

bolagsstyrningen.   

 

5.6. Operationalisering 

Operationalisering är processen från det generella till det konkreta, vilket innebär det 

empiriska arbetet med frågeställningen (Johannesson & Tufte 2003). Att 

operationalisera teorin i förhållande till vår problemformulering handlar om att tänka ut 

vilka begrepp i teorin som säger något om problemformuleringen, på så vis vilka 

begrepp som är relevanta för att undersöka Kodens nytta. Operationalisering handlar 

också om att göra de begreppen ”observerbara”, vilket innebär att de blir möjliga att 

undersöka. I vårt fall handlar det om vi ska göra de olika faktorerna som vi tror kan ha 

en påverkan på bolagens efterlevnad av Koden observerbara. För att de ska vara 

observerbara måste vi göra det klart för oss hur vi ska mäta dem i undersökningen 

(Eliasson 2006).  

 

För att öka reliabiliteten kommer vi utförligt beskriva hur vi mäter de olika variablerna 

för att kunna försäkra oss om att det bidrar till att undersökningen på så vis kan 

genomförs på exakt samma sätt oavsett när, var och av vem undersökningen genomförs. 

Under operationaliseringens gång kommer vi argumentera för varför vi väljer att mäta 

det vi mäter och om det verkligen mäter det vi vill mäta. Vi har försökt att få en så stor 

överensstämmelse mellan hur vi har tänkt mäta begreppen och hur begreppen förhåller 

sig till teorin. Detta för att öka validiteten i uppsatsen så att vi kan säkerställa att 

undersökningen verkligen mäter det som det är meningen att den ska mäta (Djurfeldt et 

al 2010, Eliasson 2006, Jacobsen 2007).  
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5.6.1. Beroende variabel  

Vid insamlingen av data undersöker vi vilka rekommendationer i Koden som företagen 

väljer att avvika på. Den beroende variabeln i vår undersökning kommer därför vara 

avvikelserna som görs från Svensk kod för bolagsstyrning, vilka ska observeras genom 

bolagsstyrningsrapporter. Vi väljer att endast ta med de avvikelser som bolagen 

rapporterar och kommer således inte tolka bolagsstyrningsrapporterna för att avgöra om 

de avviker från fler rekommendationer. Analysen kommer på så vis baseras på det som 

bolagen redovisar i bolagsstyrningsrapporterna. Vi kommer således inte att ta hänsyn till 

om företagen väljer att inte ta upp vissa avvikelser i sin bolagsstyrningsrapport utan 

endast de avvikelser som bolagen offentliggör. Genom att vi inte behöver tolka 

bolagens efterlevnad utan utgår från de avvikelser de rapporterar ökar det reliabiliteten i 

undersökningen.  

 

Vi började med att gå igenom ett antal bolagsstyrningsrapporter tillsammans för att 

sedan dela upp bolagsstyrningsrapporterna mellan oss. För att öka reliabiliteten i 

uppsatsen gjorde vi interrater reability där vi gick igenom tio bolagsstyrningsrapporter 

var som den andra hade gjort för att kontrollera att vi uppfattar avvikelserna likadant. I 

de tjugo årsredovisningarna fanns det 840 rekommendationer (20 årsredovisningar*42 

rekommendationer) som vi skulle undersöka ifall bolagen följde eller avvek från. Av 

dessa 840 rekommendationer hade vi gjort olika på tre rekommendationer vilket gav oss 

en reliabilitet på 99,6 procent (3/840). Detta innebär att våra observationer av 

avvikelserna är reliabla. 

 

Insamlingen av data har skett efter de olika rekommendationer som finns i Koden 

(Kollegiet 2008), se bilaga 1 Svensk Kod för bolagsstyrning. Vi har 43 beroende 

variabler i undersökningen, andelen avvikelser och Kodens 42 rekommendationer. 

Andelen avvikelser beräknar vi genom att summera antalet avvikelser och sedan 

dividera det med antalet rekommendationer i Koden. Koden innehåller 42 stycken 

rekommendationer (1.1–11.3), vilka vi kommer att koda om till siffrorna 1-42. Varje 

rekommendation i Koden kommer på så vis att få en ny siffra, till exempel blir 1.1 = 1, 

1.2 = 2 och så vidare i den nya kodningen. Följsamheten eller avvikandet gör vi om till 

dummyvaribler. 
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5.6.2. Oberoende variabler 

De oberoende variabler är de faktorer som vi tror kan påvisa samband med om bolagen 

följer eller avviker från Koden. Nedan följer de oberoende variabler som vi undersöker i 

studien. Alla dessa faktorer kan vara anledningar till varför vissa företag väljer att följa 

eller avvika på vissa punkter i Koden. Genom att sätta dessa variabler mot varandra ska 

vi kunna se mönster mellan vilka faktorer som påvisar samband med andelen avvikelser 

och typen av avvikelser. Detta kommer göras både enskilt och i kluster för att se om 

vissa faktorer tillsammans kommer påverka vissa avvikelser. Utifrån sambanden mellan 

dessa variabler ska vi kunna dra slutsatser om vem som finner nytta med Koden.    

 

5.6.2.1 Ledningens ägande 

Vi har valt att registrera ledningens ägande i bolagen då vi tror att det kan vara en 

påverkande faktor på efterlevnaden av Koden. Genom att ha ägare i ledningen kan 

behovet av Svensk kod för bolagsstyrning minska eftersom ledningens intresse går i 

linje med ägarnas intressen. Enligt Davis et al (1997) är nämligen befattningshavaren 

motiverad att agera i principalens bästa då den själv kan gynnas av det.  

 

Bohlin (2009) valde att mäta ledningens ägande genom att registrera ledningens totala 

aktieinnehav i bolaget dividerat med bolagets totala aktieinnehav. Med stöd av Bohlins 

(2009) studie väljer vi att göra samma mätning som henne eftersom vi tror att ju större 

ägande ledningen har desto mer kommer deras intresse anpassas efter ägarnas intressen 

(Anderson et al 2002). Vi kommer däremot att utöka mätningarna genom att mäta deras 

röstandel samt deras andel av aktiernas börsvärde för att undersöka om det finns något 

samband mellan dessa i analysen. Anledningen till att vi väljer att notera röstandel beror 

på att röstandelen anger hur mycket makt de ledande befattningsinnehavarna har.  

 

Vi mäter ledningens aktieandel genom att dividera ledningens innehav av aktier med 

bolagets totala aktier. Röstandelen kommer vi beräkna genom att först beräkna 

ledningens totala röstvärde vilket vi gör enligt följande ekvation: (ledningens A-aktier * 

röstvärde A-aktie) + (ledningens B-aktier * röstvärde B-aktie). Detta kommer vi sedan 

dividera med bolagets totala röstvärde som vi beräknar enligt följande: (samtliga A-

aktier * röstvärde A-aktie) + (samtliga B-aktier * röstvärde B-aktie). Med denna 

beräkning får vi ut ledningens röstandel i bolaget vilket ger en indikation på hur stor 

makt ledningen innehar i bolaget. Dessvärre uppstod ett antal bortfall på ledningens 
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röstvärde eftersom ett flertal bolag endast skrev ut hur stort ledningens aktieinnehav var 

och inte vilken typ av aktie, trots att bolaget hade exempelvis A- och B-aktier. Vi kunde 

då inte avgöra hur många röster deras aktier gav och kunde på så vis inte räkna ut deras 

röstandel. Slutligen kommer vi att mäta hur stor andel av det totala börsvärdet ledningen 

innehar vilket vi gör genom att multiplicera deras aktieinnehav med bolagets börsvärde. 

Vi tror att dessa tre observerbara mått kan vara en förklarande indikator för bolagets 

efterlevnad av Koden eftersom vi tror att ägande inom ledningen kan bidra till minskade 

intressekonflikter mellan ägarna och ledningen. 

 

5.6.2.2 Styrelsens sammansättning 

Anledningen till varför vi anser att styrelsens storlek kan påverka efterlevnaden av 

Koden är för att för många ledamöter kan leda till problem med flexibiliteten i 

beslutsfattandet (Andres & Vallelado 2008, Sinani et al 2008) vilket i sin tur kan leda 

till problem med beslutsfattandet kring Koden. Vi väljer att mäta andelen kvinnliga 

styrelseledamöter för att vi tror att styrelser med kvinnliga styrelseledamöter kan 

komma att avvika mindre från Koden då de vill ha en effektiv kommunikation med sina 

aktieägare (Terjesen et al 2009) och är mer noggranna än vad män är (Gold et al 2009).  

 

Ett flertal tidigare studier har använt styrelsens sammansättning som en förklarande 

variabel (Bohlin 2009, Larsson et al 2009, Olsson et al 2005, Radlach & Schlemmbach 

2008, Tagesson 2011, Randoy & Nielsen 2002) i deras undersökningar. Vi tror att 

styrelsens sammansättning i form av storlek och kvinnlig närvaro kan påverka bolagens 

efterlevnad av Koden och gör därför en notering på antal ledamöter inklusive 

bolagsstämmovalda, suppleanter och arbetstagarrepresentanter. Vi kommer också att 

mäta andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolagets styrelse (Bohlin 2009, Gustafsson 

& Petersson 2008, Radlach & Schlemmbach 2008, Tagesson 2011) för att undersöka 

om det kan ha ett samband med avvikelserna från Koden. Vi väljer att bortse från om 

styrelsens ledamöter är utländska eller inte eftersom det är svårt för oss att avgöra vad 

som räknas som en utländsk ledamot. Ett fåtal årsredovisningar skriver ut 

styrelseledamöternas nationalitet men i de flesta fall hade vi fått observera det genom 

deras namn eller ett foto vilket vi inte anser är reliabelt.  
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5.6.2.3 Revisionsbyrå 

De bolag som har samma revisionsbyråer kan ha liknande följsamhet av Koden 

eftersom revisionsbyråns arbete, inställning och erfarenhet till Koden kan reflektera sig 

vidare till bolagen. Det kan även vara så att bolagens inställning till Koden kan påverka 

revisionsbyråerna om de börjar identifiera sig med sina klienter (Warren & Alzola 

2009). Vi tror att bolagens val av revisionsbyrå kan ha ett samband med bolagens 

efterlevnad av Koden och därför har vi tagit med revisionsbyrå som en förklarande 

variabel (Olsson et al 2005). För att undersöka mönstret mellan revisionsbyrån som 

bolagen anlitar och bolagens avvikelser kommer en notering göras om vilken 

revisionsbyrå som den undertecknade revisorn är anställd i (Olsson et al 2005, Tagesson 

2011) och även vilket/vilka kön de undertecknade har (Jonnergård & Stafsudd 2009). 

Anledningen till varför vi väljer att göra såhär är för att vi anser att bolag som har anlitat 

samma revisionsbyrå kan tendera att vara likartade i sin efterlevnad av Koden.  

 

När det gäller revision av börsbolag dominerar ett fåtal stora revisionsbyråer; PwC, 

Ernst & Young, KPMG, Deloitte, Grant Thornton och BDO i Sverige 2009 (Carrington 

2010). Eftersom de största revisionsbyråerna dominerar revisionen av börsbolag väljer 

vi att främst koda dem. Vi väljer även att koda SET revisionsbyrå och övriga 

revisionsbyråer sätter vi som övriga revisionsbyråer. Några av de observerade bolagen 

har två undertecknade revisorer från två olika revisionsbyråer: PwC + KPMG, KPMG + 

Ernst & Young, Deloitte + Ernst & Young. Dessa revisionsbyråer kommer göras om till 

dummyvariabler. 

 

Det kommer göras en notering på vilket kön den undertecknade på revisionsberättelsen 

har. Vi kommer ha tre kategorier; manlig, kvinnlig och man + kvinna. I de bolag där de 

har två manliga eller kvinnliga revisorer kommer dessa att kategoriseras som man eller 

kvinna, eftersom det är förekomsten av kvinnor vi vill undersöka och inte antalet. Dessa 

olika kombinationer kommer att göras om till dummyvariabler. Anledningen till varför 

vi väljer att mäta vilket kön som den undertecknade har är för att kvinnliga revisorer 

anses som mer noggranna i sina bedömningar än män (Chung & Monroe 1998, Gold et 

al 2009, Jonnergård & Stafsudd 2009). Vi tror då att kvinnans noggrannhet kan bidra till 

att de granskar efterlevnaden av Koden mer utförligt och därför tenderar bolagen att 

avvika mindre från Koden.  
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5.6.2.4 Ägarkoncentration. 

Vi tror att bolagets ägarkoncentration påverkar följsamheten av Koden eftersom det kan 

finnas olika behov av en kod för bolagsstyrning i bolagen beroende på om de är 

koncentrerat eller spritt ägda. Gedajlovic och Shapiro (1998) hävdar att det finns ett 

antal olika mätningar av ägarkoncentration och i deras studie mäter 

de ägarkoncentration genom den procentuella andelen aktier som innehas av den största 

aktieägaren. La Porta et al (1999) definierar kontrollägare som de som direkt eller 

indirekt äger minst 20 procent av aktierna och hävdar att det räcker för att avgöra om 

det är en kontrollägare eftersom 21 procent räcker för att en ägare ska ha en effektiv 

kontroll på bolaget. La Porta et als (1999) definition på kontrollägare är baserad på den 

amerikanska marknaden och behöver inte alls stämma överens med den svenska 

marknaden. Olsson et al (2005) definierar likt La Porta et al (1999) koncentrerat ägande 

som de bolag som har en ägare med mer än 20 procent av det totala aktieinnehavet. En 

indikation på att det finns olikheter mellan den svenska och amerikanska marknaden är 

att i Sverige definieras större aktieägare som de ägare som kontrollerar 10 procent eller 

mer av rösterna (Koden 2008, Svernlöv 2006). Många svenska aktiebolag karaktäriserar 

av aktiva ägare, därför behöver inte La Porta et als (1999) definition av kontrollägare 

stämma in i Sverige.  

 

Vi väljer därför att använda en annan metod för att avgöra om bolagen är spritt eller 

koncentrerat ägda. Vi kommer att beräkna ett Herfindahl index för varje bolag som 

räknas fram genom att summera kvadraten av andelen kapital samt andelen röster för de 

fem största enskilda ägarna (Demsetz & Lehn, 1985; Gustafsson & Petersson, 2008). 

Herfindahl indexet ger ett värde mellan noll och ett där ett är total koncentration 

(Demsetz & Lehn 1985). Herfindahl indexet ger oss ett bättre verktyg för att göra en 

mer rättvis jämförelse mellan bolagens ägarspridning än om vi endast hade baserat 

spridningen på den enskilda största ägaren.  Vi tror att Herfindahl index ger en mer 

rättvisande bild av hur bolagets ägarstruktur ser ut eftersom den inte endast baserar på 

den största ägaren. Siffrorna till Herfindahl indexet hämtar vi från Ägarna och makten 

2009 (Fristedt & Sundqvist 2009).  

 

Formeln för Herfindahl index: (A)²+(B)²+(C)²+(D)²+(E)²=Y  
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5.6.2.5 Ägarkategori  

För att avgöra vilken ägarkategori som är dominerade har de fem största enskilda 

ägarna, både gällande röst- och kapitalandel, i varje bolag klassificerats enligt Fristedt 

och Sundqvist (2009) indelning. Den ägarkategori, av de totalt fem största, som 

procentuellt är störst får representera ägandet (Gustafsson & Petersson 2008). Vi 

kommer att göra objektiva bedömningar där den kategorin med störst innehav blir den 

dominerande kategorin. De olika kategorierna är institutionellt, utländskt, familj och 

statligt och dessa görs om till fyra stycken dummyvariabler. Vi kommer likt Jonnergård 

och Kärreman (2004) att hämta all data om bolagens ägande från boken Ägarna och 

Makten 2009 (Fristedt & Sundqvist 2009), som släpps varje år från SIS ägarservice. För 

att öka reliabiliteten har vi utfört interrater reability där vi enskilt fick definiera 

ägarkategorierna för 50 stycken bolag för att kontrollera att vi kategoriserar dem 

likadant. Vi kategoriserade 48 stycken bolag likadant, alltså 96 procent av bolagen, 

vilket vi anser gör observationerna reliabla.  

 

De bolag som definieras som institutionella bolag är försäkringsföretag, 

pensionsrelaterade företag, riskkapitalbolag, investmentbolag, banker och 

fondförvaltare (Hedlund et al 1985).  

 

Likt Jonnergård och Kärreman (2004) ska vi hämta data om utländskt ägande i svenska 

bolag från boken Ägarna och Makten 2009 som definierar utlandsägda bolag som de 

bolag vars ägare är registrerade på en adress utanför Sverige.  

 

Den svenska staten är Sveriges största ägare med sina 57 hel- och delägda företag, varav 

tre, Teliasonera, SAS och Nordea, var börsnoterade år 2009 (Regeringskansliet 2011). 

 

Det finns många delade åsikter gällande vad som utgör ett familjeföretag (Chrisman et 

al 2004). I Chrismans et als (2004) studie valde de att titta på familjens involvering i 

ägandet, företagsledningen och arvsrätten. Detta mättes med hänsyn till hur stor 

procentandel av företaget som ägdes av familjemedlemmar, antalet familjemedlemmar i 

ledningen och om den framtida efterträdaren till ordförande för verksamheten 

förväntades vara en familjemedlem (Chrisman et al 2004). I Ahlbergs (2010) studie 

använde hon sig av Affärsdatas kriterier för ett familjeföretag, som är att företagen ska 

vara aktiva aktiebolag, ha mer än 20 anställda och en omsättning större än 20 miljoner 
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kronor. De definierar familjemedlemmarna som de som har genetisk härkomst med 

huvudägaren och de som är ingifta (Ahlberg 2010). Eftersom vi kommer att 

kategoriserar våra bolag efter den dominerande kategorin hos de fem största ägarna 

behöver inte familjeägda bolag uppfylla några krav kring hur många procent de äger. 

Det viktiga däremot är att de ägare med samma genetiska härkomst eller som är ingifta 

kommer att höra till samma familj (Ahlberg 2010). Likt Gustafsson och Peterssons 

(2008) studie kommer vi i de bolag där grundaren dominerar ägarandelen (Anderson et 

al 2003) även att kategorisera bolaget som familjeägt företag eftersom vi antar att 

grundaren och familjen har samma mål och intressen med sitt ägande. 

 

5.6.2.6 Bolagets storlek 

Vi tror det kan finnas samband mellan bolagens storlek och andelen avvikelser från 

Koden då stora bolag är mer kontrollerade eftersom de har större makt i näringslivet än 

vad små bolag har (Chen et al 2005, Deegan & Unerman 2006). Anderson et al (2002) 

och Gedajlovic och Shapiro (1998) mätte företagens storlek genom logaritmen av totala 

tillgångar. I Ahlbergs (2010) studie observerade hon företagens storlek genom antalet 

anställda och logaritmerade omsättning som hämtades från Affärsdata. Bohlin (2009) 

använde sig av Bolagsverkets allmänna begrepp, nettoomsättning, balansomslutning och 

antalet anställda för att klassificera ett bolags storlek. Aguilera och Cuervo-Cazurra 

(2009) menar att storleken på bolaget beror på bokfört värde på tillgångar, antalet 

anställda i bolaget och marknadsvärdet på eget kapital. Olsson et al (2005) valde att 

mäta bolagens storlek genom antal anställda och marknadsvärde och de hävdar att det 

kan vara missvisande att använda sig av mått som omsättning och tillgångar då dessa 

mått kan vara stora även i mindre bolag och därför skulle det ge en fel bild av bolagets 

storlek. Vi håller inte riktigt med eftersom ett litet bolag med en stor balansomslutning 

och nettoomsättningen förmodligen agerar på ett liknande sätt som stora bolag med 

liknande balansomslutning och nettoomsättning.   

 

Vi kommer därför att observera bolagets storlek genom antalet anställda, 

balansomslutning och nettoomsättning trots att det enligt Olssons et al (2005) kan vara 

missvisande att använda sig av balansomslutningen och nettoomsättningen. Men skulle 

detta visa sig vara missvisande har vi valt att även inkludera marknadsvärdet för att 

kunna mäta bolagens storlek (Olsson et al 2005). Vi har hämtat bolagens 
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marknadsvärden ifrån Datastream, vilket är världens största databas för finansiell 

information (Thomsonreuters 2011). 

 

En del bolag väljer att redovisa sin nettoomsättning och balansomslutning i euro. Vi 

kommer därför att räkna om det till svenska kronor och då har vi använt oss av kursen 

som var den 30 december 2009 (Plusgirot 2011).  

 

5.6.2.7 Ekonomisk lönsamhet 

Bolag med god lönsamhet kan tendera att avvika från Koden då investerare verkar vara 

mer beredda på att acceptera ett bolags avvikelser om det går bra för ett bolag och 

mindre villiga att acceptera om det ekonomiska resultatet är dåligt (MacNiel & Li 

2006). Lönsamhet definieras enligt Bernhardsson (2005) som värdet på skapade 

prestationer dividerat med värdet på förbrukade resurser, vilket är detsamma som ett 

resultatmått dividerat med ett kapitalmått. Lönsamhet kan räknas ut genom räntabilitet 

på eget kapital (Re) och räntabilitet på totalt kapital (Rt) (Bernhardsson 2005, Chen et al 

2005). För att göra bolagens lönsamhet observerbar kommer vi att använda oss av dessa 

två mått. Att använda sig av två olika mått på lönsamhet kan öka våra möjligheter till att 

hitta ett samband mellan lönsamheten och antal avvikelser från Koden. Eftersom 

bolagen använder olika sätt att beräkna räntabiliteten på totalt och eget kapital kommer 

värdena istället att hämtas från Affärsdata (2011) som använder samma beräkning för 

alla bolag. 

 

5.6.2.8 Bransch 

Vi kommer att göra en notering på vilken bransch bolaget tillhör eftersom det går att 

anta att bolag i samma bransch kan möta en likartad marknad och på så vis ha liknande 

strategier (Watts & Zimmerman 1986). Vi anser därför att branscher kan vara likartade i 

sin efterlevnad av Koden och att vissa branscher tenderar att avvika mer från Koden än 

andra branscher.  Bohlin (2009) har använt sig av Scandinavian Information Exchange 

vid branschindelning. Gustafsson et al (2004) valde att använda sig av SNI-koderna på 

Affärsdatas hemsida vilka anger vilken bransch varje företag går under. Ett tredje sätt 

att mäta branschindelningen är via Avanzas indelning av de noterade bolagen på 

Stockholmsbörsen (Gustafsson & Petersson 2008) vilket även vi kommer att göra. 

Branscherna är enligt följande; Energi, Material, Industrivaror och tjänster, 

Sällanköpsvaror- och tjänster, Dagligvaror, Hälsovård, Finans och fastighet, 
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Informationsteknik, Telekomoperatör, Kraftförsörjning. Dessa kommer att göras om till 

tio stycken dummyvariabler. 

 

5.6.2.9 Exportandel 

Vi kommer att mäta exportandelen genom att se hur mycket i procent av bolagets 

försäljning som är i form av export till utlandet. Anledningen till varför vi väljer att ta 

med denna variabel är för att det är sannolikt att länder som är aktiva på den globala 

marknaden kommer att ha ett större behov av Koden (Aguilera & Cuervo-Cazurra 2004) 

för att bland annat legitimera sig gentemot samhället. Koden kan då bli ett verktyg för 

bolag att locka utländskt kapital. Bohlin (2009) undersökte inte sambandet mellan 

bolagens export och avvikelser, men vi väljer att göra det eftersom vi tror att det kan 

spela en väsentlig roll. Vi tror att en hög exportandel kan bidra till mindre avvikelser 

eftersom bolagen verkar i en miljö där Koden kan anses vara legitim.  

 

Även Olsson et al (2005) valde att mäta exportandelen i bolaget i sin studie då de också 

ansåg att det går att hitta samband mellan exporten hos ett bolag och efterlevnaden av 

Koden. De valde att granska hur mycket av bolagets omsättning som utgörs av export. 

För att kunna definiera vad som är hög och låg export valde de att definiera hög export 

om bolaget exporterar mer än 30 procent och låg export om bolaget exporterar mindre 

än 30 procent (Olsson et al 2005). Dock hade de en del problem vid insamlingen av sin 

information kring bolagens export då en del bolag inte redovisade sin exportandel enligt 

ovanstående uppdelning. Detta är ett problem som även vi har stött på då en väldigt liten 

del av företagen inte redovisar dessa siffror i sina årsredovisningar. I ett flertal bolags 

årsredovisningar framgår det att de har export men de väljer att inte redovisa hur mycket 

av den totala försäljningen som är export.   

 

5.6.2.10 Dotterbolag i utlandet 

Bolag som ingår i en koncern kan ha dotterbolag i utlandet. Vi kommer att göra en 

notering på antalet länder bolaget har dotterbolag i för att kunna undersöka om det finns 

ett samband mellan efterlevnaden av Koden och antalet länder bolaget har dotterbolag i 

eftersom koder kan vara nödvändigt att använda sig av för att skapa legitimitet mot 

utlandet (Sinani et al 2008, Zattoni & Cuomo 2008). Aguilera och Cuervo-Cazurra 

(2004) menar att det är mer sannolikt att bolag som är aktiva på den globala marknaden 

kommer att ha ett större behov av Koden än dem som inte är det. Detta skulle då bidra 
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till att bolag med dotterbolag i utlandet skulle tendera att följa Koden mer än bolag utan 

dotterbolag i utlandet. En studie som har noterat om bolag har utländska dotterbolag 

eller ej är Gustafsson et al (2004) som gjorde en notering om bolaget ”har utländska 

dotterbolag” eller ”har ej utländska dotterbolag”. Vi väljer att istället notera antalet 

länder bolagen har dotterbolag i eftersom vi anser att ju mer globaliserade bolag är desto 

mer tror vi att de tenderar att följa Koden.  

 

5.6.2.11 Börsnoterade i utlandet 

För att undersöka om börsnotering i utlandet påverkar efterlevnaden av Koden ska vi 

göra en notering om bolaget är noterat på en utländsk börs och göra om det till 

dummyvariabler, ”börsnoterat i utlandet” eller ”inte börsnoterat i utlandet” (Tagesson 

2011, Olsson et al 2005), eftersom vi tror att det har ett samband med efterlevnaden av 

Koden för att bolagen ska legitimera sig mot utlandet.  

 

5.6.2.12 Institutionell miljö  

Vi tror att det kan finnas ett samband mellan vilken börslista bolagen är noterade på och 

tillämpningen av Koden. Därför kommer vi att göra en notering på vilken lista bolagen 

är noterade på för att försöka finna ett samband mellan de olika listorna och 

avvikelserna från Koden. Det finns fyra olika listor: Large Cap, Mid Cap, Small Cap 

och NGM Equity (OMX Nordic Exchange Stockholm 2011), vilket görs om till fyra 

dummyvariabler. Vi tror att de listor bolagen är noterad på är ett bra tecken på den 

institutionella miljön då investerare kan jämföra bolagen som är noterade på samma 

lista.  

 

5.8 Kapitelsammanfattning 

Då vårt syfte är att studera nyttan med Koden genom avvikelserna som redovisas i 

årsredovisningarna, av de bolag som måste följa Koden, kommer vår undersökning att 

ske på ett kvantitativt tillvägagångssätt. Vi kommer att använda oss regressionsanalyser 

som en metod till att finna samband mellan två eller flera faktorer. I vårt fall kommer vi 

att använda oss av multipla linjära regressioner och logistiska regressioner för att 

undersöka om det finns statistiska samband mellan en responsvariabel och två eller flera 

förklarande variabler. Vårt urval kommer att bygga på de bolag som måste 

implementera Svensk kod för bolagsstyrning, vilka är de bolag som är noterade på 
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OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Vi kommer i vår undersökning att 

använda oss av sekundärdata då det är bolagen som har samlat in informationen kring 

avvikelser och redovisat dem i sin årsredovisning.  
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6. Analys och resultat 

Följande kapitel kommer att behandla tester och analyser av de olika variablerna. Vi 

kommer att testa de beroende variablerna mot de oberoende variablerna för att 

förhoppningsvis kunna finna samband mellan dessa. Första delen av analysen kommer 

behandla andelen avvikelser och andra delen kommer att behandla 

rekommendationerna. Utifrån analyserna ska vi kunna förkasta eller inte förkasta våra 

hypoteser.  

 

6.1 Andel avvikelser 

Först börjar vi med att analysera den beroende variabeln andel avvikelser med de 

oberoende variablerna för att kunna se vilka faktorer som har ett samband med andelen 

avvikelser och även vilka faktorer som har minst eller störst andel avvikelser från 

Kodens rekommendationer. Analysen är uppdelad i tre olika analyser, univariat analys, 

bivariat analys och multivariat analys.  

 

6.1.1 Univariat analys 

Univariat analys visar den beskrivande statistiken av variationen hos en variabel, bland 

annat information kring variablernas fördelning. Fördelningen innebär en precision om 

variationen genom att den visar hur många observationer vi har för varje värde hos en 

variabel (Bryman & Bell 2005, Djurfeldt et al 2010). Anledningen till att vi gör 

univariata analyser på andelen avvikelser är för att vi vill undersöka medelvärdet för 

andelen avvikelser som bolagen gör.  

 

Antal bolag som är med i populationen är 270 stycken men efter bortfall på 11 stycken 

bolagsstyrningsrapporter får vi 259 stycken bolag. Koden som alla noterade bolag på 

Large cap, Mid cap, Small cap och NGM Equity ska följa innehåller 42 stycken 

rekommendationer. Av de 259 bolagen som är med i undersökningen var det 139 

stycken (53,7 procent) som avvek från en eller flera punkter i Svensk kod för 

bolagsstyrningen, vilket innebär att majoriteten av bolagen väljer att avvika från Koden.   
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Figur 3 - Andel avvikelser från Koden 

 

Av de 139 stycken bolag som inte hade fullständig efterlevnad av Kodens 

rekommendationer avvek 35,9 procent (93 bolag) på en rekommendation. 13,9 procent 

(36 bolag) avvek från två rekommendationer, 2,7 procent (7 bolag) avvek på tre 

rekommendationer och 0,4 procent (1 bolag) avvek från vardera fyra, sex och åtta 

rekommendationer (se tabell 2 i appendix).  

 

I vår undersökning fann vi att företagen i genomsnitt avviker på 1,88 procent av de 

rekommendationer som Koden omfattar vilket innebär att i genomsnitt avviker varje 

bolag på knappt en avvikelse, vilket vi kan se i tabell 1. Vi kan även utläsa att det bolag 

som har flest andel avvikelser avviker på 19,05 procent av rekommendationerna.  

 

N 
Inkluderade 259 

Bortfall 0 

Medelvärde ,01875345 

Median ,02380952 

Std. avvikelse ,023685561 

Sum 4,857143 

 

Tabell 1 - Beskrivande statistik på andel avvikelser 

 

Vi har även tagit fram en modell för att visa de oberoende variablernas beskrivande 

statistik. I tabell 2 presenteras våra oberoende variabler och deras medelvärden och 

standardavvikelse. Några av de oberoende variablerna kan inte presenteras genom 

medelvärde utan genom en procentuell fördelning och kommer därför att sakna 
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standardavvikelse. Anledningen till varför vi har med denna tabell är för att ge en 

överblick över hur observationerna är fördelade över de oberoende variablerna.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller export till utlandet anser vi att det är viktigt att vara medveten om att vi 

endast har en svarsfrekvens på 9,2 procent (24 bolag av 259 bolag) och att det kan vara 

missvisande att dra en slutsats på så få observationer. Några intressanta iakttagelser är 

Oberoende variabel N Medelvärde Standardavvikelse 

Ledningen    

Andel av aktierna 242 0,0490707 0,11079 

Andel av börsvärdet i SEK 237 131690227 912172500 

Andel av rösterna 220 0,0683089 0,151101 

Lönsamhet    

Räntabilitet på eget kapital 257 -14,51% 173,507 

Räntabilitet på totalt kapital 257 -1,14% 37,301 

Storlek    

Antal anställda 253 4880,55 17965,2 

Balansomslutning 256 57963731037 3,94577E+11 

Nettoomsättning 258 10431084359 31369864436 

Marknadsvärde 242 13220388058 39684140549 

Styrelse    

Antal styrelseledamöter 256 7,66 2,863 

Andel kvinnor i styrelsen 254 0,1955 0,1395 

Ägarkoncentration    

Herfindahl Index/röster 259 0,155562 0,168394 

Herfindahl Index/kapital 259 0,103192 0,125293 

Ägarkategori/röster    

Institutionellt ägt 46 17,80% . 

Utländskt ägt 32 12,40% . 

Familjeägt 178 68,70% . 

Statligt ägt 3 1,20% . 

Ägarkategori/kapital    

Institutionellt ägt 57 22% . 

Utländskt ägt 33 12,70% . 

Familjeägt 166 64,10% . 

Statligt ägt 3 1,20% . 

Revisionsbyråer    

PwC 97 37,50% . 

Ernst & Young 60 23,20% . 

KPMG 51 19,70% . 

Deloitte 28 10,80% . 

Grant Thornton 5 1,90% . 

BDO 4 1,50% . 

SET 6 2,30% . 

Övriga 1 0,40% . 

KPMG + Ernst & Young 3 1,20% . 

Ernst & Young + Deloitte 1 0,40% . 

PwC + KPMG 1 0,40% . 

Kön på revisorn    

Man och man 53 20,50% . 

Kvinna och kvinna 2 0,80% . 

Man och kvinna 18 6,90% . 

Man 164 63,30% . 

Kvinna 21 8,10% . 

Bransch    

Energi 4 1,50% . 

Material 13 5% . 

Industrivaror och tjänster 70 27% . 

Sällanköpsvaror och 

tjänster 

41 15,80% . 

Dagligvaror 4 1,50% . 

Hälsovård 32 12,40% . 

Finans och fastighet 44 17% . 

Informationsteknik 47 18,10% . 

Telekomoperatör  4 1,50% . 

Kraftförsörjning 0 0% . 

Börslista    

Large cap 47 18,10% . 

Mid cap 72 27,80% . 

Small cap 115 44,40% . 

NGM Equity 25 9,70% . 

Börsnotering i utlandet 10 3.86% . 

Dotterbolag i utlandet 243 5,79 8,126 

Export till utlandet 83 17,63% 31,99% 

 

 

 

 

Tabell 2 - Beskrivande statistik över oberoende variabler 
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bland annat att vi kan utläsa att majoriteten, närmare bestämt 68,70 procent, av alla 

bolag kategoriseras som familjeföretag (baserad på röster). Av de revisorer som skriver 

under revisionsberättelsen kan vi se att kvinnor endast representeras i 16,8 procent av 

fallen, vilket kan anses vara en låg andel kvinnor.  

 

6.1.2 Bivariat analys  

Från att ha studerat alla variabler var för sig ska vi nu analysera två tillsammans. I en 

bivariat analys studeras sambandet eller korrelationen mellan två variabler (Aronsson 

1999). Anledningen till att vi undersöker det statistiska sambandet mellan en oberoende 

och beroende variabel beror på att vi vill undersöka om sambandet vi observerar 

avspeglar ett reellt samband eller om det enbart är en statistisk samvariation som beror 

på tillfälligheter. När vi gör en bivariat analys måste vi ha en beroende variabel och en 

oberoende variabel och det vi undersöker är hur förändringen i den oberoende variabeln 

varierar med den beroende variabeln (Bryman & Bell 2005, Djurfeldt et al 2010). 

Tekniken för bivariat analys beror på främst på vilka kombinationer av variabeltyper vi 

har. Vi har valt att göra tre stycken olika bivariata tester för den beroende variabeln 

andel avvikelser och de oberoende variablerna; medelvärdesanalys, Spearman’s rho och 

Pearson r. Vi gör tre olika tester för att de oberoende variablerna skiljer sig åt, en del är 

kvantitativa och en del är kvalitativa. Under varje test kommer en tydligare förklaring 

till varför de olika testerna används.   

 

Inledningsvis fick vi transformera en del av de oberoende variablerna för att de inte 

uppfyllde antagandet om normalfördelning eftersom snedfördelade variabler är 

problematiska i regressionsanalyser. Normalfördelning innebär att innebörden av 

standardavvikelsen tydliggörs (Djurfeldt et al 2010). Detta har vi gjort genom att 

logaritmera våra värden så att spridningen på dem ska bli mer koncentrerade runt 

medelvärdet (Djurfeldt et al 2010) och därigenom få dem normalfördelade. Eftersom vi 

är intresserade av att utläsa om det är en negativ eller positiv korrelation tolkar vi inte de 

logaritmerade Betaavärden eftersom dess omfattning inte är av vikt för vår 

undersökning utan det är dess riktning vi vill undersöka. Genom Kolmogorov Smirnov 

Test konstaterades att samtliga variabler inte var normalfördelade. Variablerna fick 

logaritmeras för att få en mer normalfördelning. Den enda variabel som inte blev mer 

normalfördelad var antalet styrelseledamöter och därför valde vi att använda oss av den 

ursprungliga variabeln.  
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6.1.2.1 Medelvärdesanalys 

Medelvärdesanalys är en form av en bivariat analys (Djurfeldt et al 2010) som används 

när den beroende variabeln, andel avvikelser, är en kvantitativ variabel och när vi vill 

undersöka sambandet mellan den och våra kvalitativa (nominala) oberoende variabler 

(Bryman & Bell 2005); revisionsbyrå, kön på undertecknade, ägarkategorier, bransch 

och börslista. I en medelvärdsanalys har vi möjligheten att, utifrån olika värden på x 

(oberoende variabeln), jämföra utfallet av y (beroende variabeln) i form av medelvärden 

(Aronsson 1999, Djurfeldt et al 2010). Genom att göra en analys i form av 

medelvärdesanalys visar medelvärdena den genomsnittliga andelen avvikelser som varje 

faktor gör. Detta är intressant i vårt fall eftersom vi vill undersöka vilken eller vilka 

faktorer som påverkar andelen avvikelser och finna samband mellan vilka faktorer som 

gör lägst eller störst andel avvikelser från Koden. Till varje analys följer även ett 

Etavärde som är ett sambandsmått (Djurfeldt et al 2010). Måttet varierar mellan 0 och 1 

och vid 0 innebär det att ett samband saknas och vid 1 innebär det att det finns ett starkt 

samband (Aronsson 1999, Bryman & Bell 2005). Är Etavärdet nära 1 innebär det att det 

finns ett samband mellan faktorn och andel avvikelser, vilket är intressant i vårt fall att 

veta eftersom vi vill komma fram till om faktorerna påverkar andelen och de specifika 

avvikelser som bolag gör från Koden. Testet visar också om sambandet är signifikant 

eller inte på en 95 procentig säkerhetsnivå. Följande del kommer att innehålla 

medelvärdesanalyser för varje oberoende variabel som vi testar mot andel avvikelser.  

 

Revisionsbyrå Medelvärde N Std. 

avvikelse 

PwC ,02012764 97 ,027134024 

Ernst & Young ,01666667 60 ,018233194 

KPMG ,02054155 51 ,026945653 

Deloitte ,01360544 28 ,017661862 

Grant Thornton ,01904762 5 ,019920477 

BDO ,04166667 4 ,011904762 

SET ,02380952 6 ,021295885 

Övriga revisionsbyråer ,00000000 1 . 

KPMG + Ernst & Young ,00793651 3 ,013746435 

Ernst & Young + Deloitte ,00000000 1 . 

PwC + KPMG ,02380952 1 . 

Total ,01880674 257 ,023746834 

 
 Sig Eta  

Revisionsbyrå  ,605 ,180 

 

Tabell 3 - Medelvärde på revisionsbyråerna 
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Tabell 3 visar medelvärdena för vilka revisionsbyråer som har de klienter som avviker 

mest och minst från Koden. Utifrån medelvärdena visar tabellen att BDOs bolag har 

störst andel avvikelser från Kodens rekommendationer. Vi kan även utläsa att därefter 

kommer PwC och KPMG och SETs bolag som har näst störst andel avvikelser. Detta 

kan dock vara något missvisande eftersom både BDO och SET har få bolag i jämförelse 

med the big four (Ernst & Young, Deloitte, KPMG och PwC). Om vi då istället jämför 

medelvärdena för the big four är det KPMGs bolag som tenderar att avvika mest.  

 

Medelvärdesanalysen visar oss att det finns en skillnad mellan vilken revisionsbyrå som 

bolagen anlitar och andelen avvikelser bolagen gör från Kodens rekommendationer. 

Detta är i enlighet med vår hypotes om att det finns ett samband mellan revisionsbyråer 

och avvikelserna från Koden. Dock är testet inte signifikant och vi får därför förkasta 

vår hypotes. Testet visar även ett lågt Etavärde vilket betyder att det föreligger ett svagt 

samband mellan variablerna (Djurfeldt et al 2010). 

 
Kön på undertecknade Medelvärde N Std.  

avvikelse 

Man och kvinna ,01503759 19 ,019778514 

Man ,01823941 218 ,021263279 

Kvinna ,02834467 21 ,043001772 

Total ,01882614 258 ,023702635 

 

 
 Sig Eta  

Kön på undertecknade 0,135 0,125 

 

Tabell 4 - Medelvärde på kön 

 

Medelvärdena i tabell 4 visar att de bolag som har kvinna/kvinnor som undertecknar 

revisionsberättelsen har en större andel avvikelser från Koden. Fördelningen mellan 

man och kvinna är något anmärkningsvärt eftersom kategori man är nästan tio gånger så 

stor som kategori kvinna, vilket kan vara något missvisande vid medelvärdesanalysen. 

Ser vi till vad medelvärdesanalysen påvisar är det inte i enlighet med vår hypotes att 

kvinnliga revisorer tenderar att bidra till en lägre andel rapporterade avvikelser för 

bolagen då analysen antyder att kvinnor tycks vara med i bolag med mer avvikelser. 

Etavärdet visar att det förekommer ett svagt samband mellan variablerna och testet är 

inte heller signifikant vilket innebär att vi får förkasta vår hypotes.  
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Ägarkategori/röster Medelvärde N 
Std. 

avvikelse 

Institutionellt ägt ,01449275 46 ,017731133 

Utländskt ägt ,01264881 32 ,020043453 

Familjeägt ,02100054 178 ,025468343 

Statligt ägt ,01587302 3 ,013746435 

Total ,01875345 259 ,023685561 

 
 Sig, Eta  

Ägarkategori/röst ,153 ,143 

 

Ägarkategori/kapital Medelvärde N 
Std. 

avvikelse 

Institutionellt ägt ,01629073 57 ,019173634 

Utländskt ägt ,01298701 33 ,019823224 

Familjeägt ,02079748 166 ,025706761 

Statligt ägt ,01587302 3 ,013746435 

Total ,01875345 259 ,023685561 

 
 Sig. Eta  

Ägarkategori/kapital ,279 ,122 

 

Tabell 5 - Medelvärde och ägarkategori 

 

Testerna ovan visar att familjeägda bolag har högst medelvärden för andel avvikelser 

som bolagen gör från Koden. Det går även att utläsa att bolag som är utländskt ägda har 

lägst andel avvikelser. Genom tabellen kan vi således utläsa att beroende på hur bolagen 

är ägda förekommer det en variation på andel avvikelser, vilket är i enlighet med våra 

hypoteser kring ägarkategorierna. Bland annat är detta i enlighet med våra hypoteser 

kring att vi tror att familjeägda bolag kommer att ha en större andel avvikelser från 

Koden och att utländskt ägda företag kommer att ha en lägre andel avvikelser från 

Koden. Men eftersom testerna inte är signifikanta får vi förkasta hypoteserna. Även 

Etavärdet är lågt och på så vis föreligger det ett svagt samband mellan ägarkategorier 

och andelen avvikelser.  
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Bransch Medelvärde N Std. 

avvikelse 

Energi ,02976190 4 ,011904762 

Material ,00732601 13 ,011437725 

Industrivaror och tjänster ,01326531 70 ,018414118 

Sällanköpsvaror och tjänster ,01916376 41 ,020769980 

Dagligvaror ,02976190 4 ,011904762 

Hälsovård ,02976190 32 ,043610045 

Finans och fastighet ,01785714 44 ,017880199 

Informationsteknik ,02178318 47 ,020366955 

Telekomoperatör ,01190476 4 ,013746435 

Total ,01875345 259 ,023685561 

 
 Sig. Eta 

Bransch 0,032 0,254 

 

Tabell 6 - Medelvärde och bransch 

 

Tabell 6 visar att energi, dagligvaror och hälsovård är de branscher med störst andel 

avvikelser och att material är den bransch som gör minst genomsnittligt andel 

avvikelser. Medelvärdesanalysen visar att det finns skillnader mellan de olika 

branscherna, vilket är i enlighet med vår hypotes som menar att det finns skillnader 

mellan branschernas bolags efterlevnad av Koden. Vi kan även utläsa att på en 95 

procentig säkerhetsnivå kan vi inte förkasta vår hypotes. Dock är Etavärdet relativt lågt 

vilket tyder på att sambandet mellan bransch och andel avvikelser är svagt. 

 
Börslista Medelvärde N Std. 

avvikelse 

Large cap ,01367781 47 ,016273597 

Mid cap ,01719577 72 ,019256991 

Small cap ,01946170 115 ,026116819 

NGM Equity ,02952381 25 ,031706324 

Total ,01875345 259 ,023685561 

 
 Sig. Eta 

Börslista 0,051 0,173 

 

Tabell 7 - Medelvärde och börslista 

 

Utifrån tabell 7 går det att utläsa att NGM Equity har högst andel avvikelser och att det 

finns skillnader mellan listorna, vilket också är i enlighet med vår hypotes då vi tror att 

efterlevnaden av Koden skiljer sig från vilken lista som bolagen är noterade på. På en 90 

procentig säkerhetsnivå kan vi inte förkasta hypotesen vilket innebär att vi finner ett 

samband mellan vilken lista bolagen är noterade på och andel avvikelser från Koden. 
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Även här förekommer ett lågt Etavärde vilket innebär att det är ett svagt samband 

mellan variablerna.  

 

Medelvärdesanalyserna har visat oss de oberoende variabler som tenderar att ha flest 

andel avvikelser från Koden. Om vi bara ser till medelvärdena stämmer många av dessa 

överens med våra hypoteser. Vi kan se att det finns skillnader i revisionsbyråernas 

klienters efterlevnad av Koden, att familjeägda bolag tenderar att ha högst andel 

avvikelse från Koden och utländskt ägda minst. Vi kan även utläsa att det finns 

skillnader mellan branschernas efterlevnad av Koden och att NGM och Small cap är de 

börslistor som tenderar att avvika mest från Kodens rekommendationer. Dock får vi 

förkasta hypoteserna, förutom de om branscherna och börslistorna, då de inte visat sig 

vara signifikanta. Vi kunde inte förkasta hypoteserna om bransch och börslistor men 

däremot har de båda variablerna ett lågt Etavärde vilket innebär att det föreligger ett 

svagt samband mellan dem och andel avvikelser.  

 

6.1.2.2 Spearman’s rho 

Vi ska nu gå över till Spearman’s rho för att kunna se sambandet mellan börsnotering i 

utlandet och andelen avvikelser från Koden (Aronsson 1999). Anledningen till att vi 

inte gör en medelvärdesanalys mellan dessa två variabler är för att börsnotering i 

utlandet är en dikotom (kvalitativ) variabel och då passar Spearman’s rho bättre in för 

att kunna urskilja sambandet mellan dem (Bryman & Bell 2005, Djurfeldt et al 2010). 

Genom att se vilket värde som korrelationskoefficienten har kan vi se hur starkt 

sambandet är mellan variablerna. Om ett samband saknas är koefficientens värde på 0. 

Föreligger ett starkt samband är värdet på ±1 och ju närmare -1 eller +1 som värdet 

ligger desto starkare är sambandet (Aronsson 1999, Wahlgren 2008). Även 

signifikansnivån är intressant eftersom den visar om vi kan förkasta eller inte förkasta 

hypotesen om bolag som är börsnoterade i utlandet.  

 

  Andel 

avvikelser 

Spearman's 
rho 

Börsnotering 
i utlandet 

Korrelationskoefficient          -,020 

Sig. (2-sidig) ,745 

N 256 

 

Tabell 8 - Börsnotering i utlandet och andel avvikelser 
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I testet ovan kan vi se att korrelationskoefficienten ligger på -0,020 vilket innebär att 

sambandet mellan börsnotering i utlandet och andel avvikelser från Koden är svagt. 

Testet är heller inte signifikant och därför får vi förkasta hypotesen. Det föreligger på så 

vis inget samband mellan börsnotering i utlandet och andel avvikelser som bolagen gör 

från Kodens rekommendationer.  

 

Vi har även valt att göra ett t-test på börsnotering i utlandet och andel avvikelser från 

Koden (se tabell 6 i appendix) för att testa skillnader mellan medelvärden mellan två 

grupper (Djurfeldt et al 2010). Tabellen påvisar genom Levene’s test att det finns 

spridning mellan variablerna eftersom F-värdet visar sig vara signifikant (0,002). Detta 

är en förutsättning för att vi ska kunna signifikanstesta skillnaderna mellan grupperna. 

Går vi vidare och tittar på skillnaderna i medelvärdena visar sig detta inte bli signifikant 

vilket innebär att vi kan förkasta hypotesen.  

 

6.1.2.3. Pearsons korrelation 

Ytterligare ett test för att undersöka samband mellan variabler är Pearsons korrelation 

(Bryman & Bell 2005, Djurfeldt et al 2010). Anledningen till att vi väljer att göra en 

Pearsons korrelation är för att vi ska göra en korrelation mellan den beroende variabeln 

och de oberoende variablerna som är kvot- och intervallvariabler, vilka framgår i tabell 

9 och då passar det sig bäst med en Pearson korrelation (Bryman & Bell 2005, Djurfeldt 

et al 2010). Testet görs helt enkelt när både den beroende och oberoende variabeln är 

kvantitativa.  

 

Pearsons r är ett mått som visar styrkan i sambandet. Det visar i vilken grad som x och y 

samvarierar.  r=0 innebär att det inte finns något samband och ju närmre +1 och -1 

desto starkare är sambandet. Ett fullständigt samband förekommer vid ±1. r anger 

observationernas spridning kring linjen och ju starkare samband som föreligger desto 

mer samlade är punkterna kring linjen (Djurfeldt et al 2010, Wahlgren 2008).        
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Oberoende variabler  N 1 

1) Andel avvikelser 259 1 

Ledningens ägande:     

Andel av börsvärde 233 0,048 

Andel av aktierna 240 *0,162 

Andel av rösterna 210 *0,158 

Lönsamhet:     

Räntabilitet eget kapital 162 0,032 

Räntabilitet totalt kapital 170 0,094 

Storlek:     

Antal anställda 253 ***-0,200 

Balansomslutning 256 **-0,197 

Nettoomsättning 256 **-0,182 

Marknadsvärde 242 †-0,109 

Ägarkoncentration:     

Herfindahl index/röst 259 0,086 

Herfindahl index/kapital 259 0,074 

Styrelse:     

Antal styrelseledamöter 256 ***-0,239 

Andel kvinnor i styrelsen 205 0,04 

Internationalisering:     

Export 26 0,018 

Dotterbolag i utlandet 182 -0,055 

 

†korrelationen är signifikant på 0,1 nivå 

* korrelationen är signifikant på 0,05 nivå 

** korrelationen är signifikant på 0,01 nivå 

*** korrelationen är signifikant på 0,001 nivå 

Tabell 9 - Pearson r 

 

 

Enligt tabellen ovan är det Pearson r värden som visas och även signifikansnivån. Det 

går att utläsa från modellen att sju stycken av våra kvot- och intervallvariabler är 

signifikanta med den beroende variabeln andel avvikelser. Vi har valt att visa 

signifikans på fyra olika nivåer, vilka framgår i tabellen. Genom Pearson korrelation 

kan vi utläsa att antalet anställda och antalet styrelseledamöter har högst korrelation 

med andelen avvikelser. Båda variablerna har en negativ korrelation med den beroende 

variabeln vilket innebär att om antalet anställda och antalet styrelseledamöter minskar 

kommer bolagens andel avvikelser att öka. Vi kan utläsa att samtliga storleksvariabler 

förutom marknadsvärde är signifikant med andelen avvikelser på en 95 procentig 

säkerhetsnivå vilket innebär att vi inte kan förkasta hypotesen, det vill säga att det finns 

ett samband mellan dem och andelen avvikelser. Marknadsvärdet har en signifikansnivå 

på 0,090 vilket innebär att vi inte kan förkasta hypotesen på en 90 procentig 

säkerhetsnivå. Samtliga storleksvariabler är negativt korrelerat med andelen avvikelser 

vilket innebär att ju mindre bolag desto större andel avvikelser, i enlighet med vår 

hypotes att ju större bolagen är desto mindre andel avvikelser kommer de att göra.  
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Ledningens andel av aktier och andel av röster är signifikant med andelen avvikelser på 

en 95 procentig säkerhetsnivå, vilket innebär att vi inte kan förkasta hypotesen om 

ledningens ägande. Vi kan även utifrån Pearson r utläsa att ju högre andel aktier och 

röster ledningen innehar i bolagen tenderar det att bidra till en högre andel avvikelser 

hos bolagen. Detta stämmer överens med vår hypotes om att ledningens ägande kan 

påverka efterlevnaden av Koden och att det finns ett samband mellan om ledningen har 

ett ägande i bolaget och deras rapporterade avvikelser. 

 

Antalet styrelseledamöter är negativt korrelerat med andelen avvikelser på en 

signifikansnivå på 0,000. Dock är antalet styrelseledamöter negativt korrelerat med 

andelen avvikelser vilket innebär att ju färre styrelseledamöter i bolagen desto större 

andel avvikelser kommer bolagen att göra. Detta är inte i enlighet med vår hypotes då vi 

tror att ju fler styrelseledamöter i en styrelse desto mer kommer bolaget att avvika från 

Koden och därför får vi förkasta hypotesen. 

 

Bivariata analyser visar dock, enligt Djurfeldt et al (2010), oftast inte fullständiga 

samband vilket har visat sig i våra bivariata analyser. I vissa fall visas det samband men 

variablerna är ej signifikanta med varandra och en del variabler har inte ens visat 

samband. För att förhoppningsvis kunna finna fler och starkare samband går vi därför 

över till multivariata analyser. 

 

6.1.3 Multivariat analys 

När analyser görs föreligger oftast väldigt komplexa samband där många faktorer 

samtidigt kan påverka utfallet (Djurfeldt et al 2010). En del av faktorerna kan stärka 

varandras samband och en del kan motverka varandra. Det är därför vi ska göra 

multivariata analyser för att kunna se bakom de komplexa förhållanden och kunna dra 

slutsatser utifrån detta. I nästa test har vi tagit fram en korrelationsmatris mellan andel 

avvikelser och våra oberoende variabler som är kvot- och intervallvariabler för att se 

vilka variabler som påverkar varandra. Vid multikollinaritet mellan de oberoende 

variablerna påverkar det regressionsmodellens förklaringskraft och gör det svårare att 

påvisa de oberoende variablernas påverkan på andelen avvikelser (Djurfeldt et al 2010).
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†korrelationen är signifikant på 0,1 nivå 

* korrelationen är signifikant på 0,05 nivå 

** korrelationen är signifikant på 0,01 nivå 

*** korrelationen är signifikant på 0,001 nivå 

  

Oberoende variabler 
N 

 
1 2a 2b 2c 3a 3b 4a 4b 4c 4d 5a 5b 6a 6b 7 8  

1) Andel avvikelser 259  1                

Ledningens ägande:                    

2a) Andel av börsvärde 233  0,048 1               

2b) Andel av aktierna 240  *0,162 ***0,625 1              

2c) Andel av rösterna 210  *0,158 ***0,594 ***0,981 1             

Lönsamhet:                    

3a) Räntabilitet eget kapital 162  0,032 -0,071 ***-0,215 *-0,188 1            

3b) Räntabilitet totalt kapital 170  0,094 0,008 †-0,132 -0,111 ***0,77 1           

Storlek:                    

4a) Antal anställda 253  ***-0,200 ***0,226 ***-0,307 ***-0,36 0,085 -0,068 1          

4b) Balansomslutning 256  **-0,197 ***0,274 ***-0,423 ***-0,43 0,055 -0,054 ***0,633 1         

4c) Nettoomsättning 256  **-0,182 ***0,294 ***-0,316 ***-0,336 0,125 0,011 ***0,782 ***0,803 1        

4d) Marknadsvärde 242  †-0,109 ***0,355 ***-0,467 ***-0,46 **0,227 *0,195 ***0,63 ***0,836 ***0,704 1       

Ägarkoncentration:                    

5a) Herfindahl index/röst 259  0,086 **0,17 0,084 0,112 0,067 0,079 †0,12 0,076 *0,139 0,045 1      

5b) Herfindahl index/kapital 259  0,074 0,075 †0,108 0,101 0,083 0,047 0,021 0,027 0,054 -0,06 ***0,768 1     

Styrelse:                    

6a) Antal styrelseledamöter 256  ***-0,239 0,078 ***-0,447 ***-0,449 0,119 -0,035 ***0,671 ***0,619 ***0,619 ***0,628 0,008 -0,046 1    

6b) Andel kvinnor i styrelsen 205  0,040 †-0,124 -0,018 0,008 †0,142 0,085 0,004 -0,052 -0,033 -0,042 -0,073 -0,085 *-0,143 1   

Internationalisering:                    

7) Export 26  0,018 -0,193 0,011 0,045 0,24 0,22 -0,3 -0,303 †-0,374 -0,152 -0,078 -0,011 -0,156 0,066 1  

8) Dotterbolag i utlandet 182  -0,055 *0,192 *-0,192 **-0,232 0,121 0,043 ***0,588 ***0,435 ***0,498 ***0,43 **0,22 **0,215 ***0,301 -0,07 0,146 1 

Tabell 10 - Korrelationsmatris 
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Genom korrelationsmatrisen ovan kan vi utläsa att ett flertal av våra variabler korrelerar 

med varandra. De variabler som har minst korrelation med de andra variablerna är 

räntabilitet på totalt kapital, Herfindahl Index/röst och Herfindahl Index/kapital och 

andelen kvinnliga styrelseledamöter. Det finns dock ett starkt samband mellan 

Herfindahl index baserad på röster och kapital och kan således anta att det råder 

multikollinaritet mellan dessa variabler, därför väljer vi att endast ha med Herfindahl 

index/röst när vi gör multivariata analyser (Djurfeldt et al 2010). I detta fall väljer vi att 

utesluta Herfindahl index/kapital i regressionen och fokuserar på rösterna. Anledningen 

till att vi väljer att utesluta kapital och inte röster beror på att det är rösterna som avgör 

bolagsstämmans beslut (Kollegiet 2011, Svernlöv 2005) och vi tror att det är den 

relativa makten ägarna har som kan påverka efterlevnaden av Koden. 

 

Vi kan utläsa att ledningens andel av börsvärdet är högt korrelerat med ledningens andel 

av aktier och andel röster. Det innebär att dessa tre variabler inte får förekomma i 

samma analyser utan måste bytas ut eftersom de mäter samma faktor. Vi kan även 

utläsa att ledningens andel av aktierna är korrelerat med storleksmåttet marknadsvärde. 

Vi kan också utläsa att samtliga storleksvariabler har en hög positiv korrelation med 

varandra. Detta innebär att variablerna inte får användas i analysen samtidigt (Djurfeldt 

et al 2010). Ledningens andel av aktier, röster och börsvärde har även de hög 

korrelation med varandra och bör därför vara med i testerna var för sig. Både antalet 

styrelseledamöter och dotterbolag i utlandet har en hög positiv korrelation med samtliga 

storleksvariablerna. Räntabilitet på totalt och eget kapital har också en hög korrelation 

och bör därför endast vara med i analyserna en i taget.  

 

6.1.3.1 Multipel linjär regression 

Nu ska vi testa våra oberoende variabler mot den beroende variabel andel avvikelser. 

Dessa tester innebär att vi samtidigt analyserar tre eller fler variabler för att finna 

samband mellan dessa (Bryman & Bell 2005, Djurfeldt & Barmark 2009). Vi har gjort 

multipla linjära regressioner för att se hur de oberoende variabler tillsammans varierar 

med en beroende variabel.  

 

Vi har valt att lyfta fram fyra olika tester (se tabell 3, 4 och 5 i appendix samt tabell 11 

nedan) av de dryga sextio multipla linjära regressionerna som gjordes. Dessa fyra 

reflekterar de samband vi fann i princip i alla tester. Som vi tidigare tog upp så hade vi 
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inte mer än ett mått från ledningens andel, lönsamhet och storlek tillsammans i analysen 

eftersom variablerna i de olika kategorierna hade för högt samband med varandra. Vi 

valde även att använda oss av Large Cap som referenskategori eftersom den hade ett för 

högt samband med nettoomsättningen.  

 

De mönster vi fann var att ledningens aktieandel var signifikant i samtliga tester, likaså 

storleksvariablerna nettoomsättning och antalet anställda. Vi fann även att institutionellt 

och utländskt ägda bolag tenderar att ha en lägre andel avvikelser relativt familjeägda 

bolag, det vill säga att familjeägda bolag har en högre andel avvikelser jämfört med 

institutionellt och utländskt ägda bolag. Detta indikerar att det finns ett samband mellan 

en viss ägarkategori och andelen avvikelser. Varje gång vi använde räntabilitet på totalt 

kapital i testerna blev variabeln signifikant med ett positivt samband men i de tester vi 

använde oss av räntabilitet på eget kapital blev variabeln räntabilitet på eget kapital inte 

signifikant. Vi kan alltså dra slutsatsen att det finns ett samband mellan 

lönsamhetsmåttet räntabilitet totalt kapital, men inte räntabilitet på eget kapital, och 

andelen avvikelser. Vidare i analysen kommer vi att gå närmare in på tabell 11 som 

hade ett av de två högsta justerat R² av dessa fyra modeller. Måttet beskriver den andel 

av den totala variationen i y som kan förklaras med hjälp av det linjära sambandet x-y 

(Djurfeldt et al 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svensk kod för bolagsstyrning – Vem finner nytta med den? 

 

80 

 

  
    

Sig. 

  

Ostand. 
B Std. Fel Stand. Beta Tolerans 

(Konstant) -,005 ,033  ,891  
Ledningens aktieandel ,005 ,002 ,227 ,024 ,563 
Räntabilitet totalt kapital ,009 ,005 ,154 ,052 ,897 
Herfindahl index/röst -,001 ,005 -,016 ,870 ,572 
Nettoomsättning ,007 ,003 ,258 ,035 ,375 
Deloitte -,034 ,021 -,475 ,112 ,062 
PwC -,043 ,021 -,955 ,044 ,025 
Grant Thornton -,056 ,026 -,307 ,034 ,268 
SET -,063 ,026 -,347 ,015 ,280 

KPMG + Ernst & Young -,019 ,029 -,076 ,506 ,424 
Kvinnlig revisor -,040 ,021 -,794 ,062 ,031 
Manlig och kvinnlig revisor -,034 ,021 -,590 ,113 ,040 

Andel kvinnliga styrelseledamöter -,010 ,010 -,084 ,305 ,825 
Antal styrelseledamöter -,002 ,001 -,227 ,070 ,357 

Institutionellt ägt/röster -,014 ,005 -,240 ,009 ,687 
Utländskt ägt/röster -,016 ,008 -,174 ,044 ,749 
Statligt ägt/röster -,011 ,026 -,044 ,665 ,539 
Bransch: Energi -,002 ,023 -,008 ,925 ,694 
Bransch: Material ,005 ,010 ,049 ,581 ,691 
Bransch: Sällanköps -,001 ,006 -,019 ,829 ,697 

Bransch: Dagligvaror ,021 ,010 ,160 ,048 ,856 
Bransch: Hälsovård ,010 ,007 ,136 ,155 ,610 
Bransch: Finans & fastighet ,006 ,005 ,105 ,262 ,635 
Bransch: IT ,018 ,006 ,285 ,005 ,570 
Branshc: Telekom ,006 ,014 ,039 ,689 ,588 
Börsnotering i utlandet ,003 ,011 ,030 ,764 ,553 

Mid Cap ,007 ,004 ,156 ,078 ,713 
Small cap ,073 ,016 ,401 ,000 ,714 

R²:  0,416 

Justerat R²:  0,267 

F-värde:  2,798 

Sig:  0,000 

 

Tabell 11 - Multipel linjär regression på andel avvikelser 

 

Med en multipel linjär regressionsanalys kan vi fastställa vilka faktorer som påverkar 

andelen avvikelser svenska börsnoterade bolag gör från Svensk kod för bolagsstyrning. 

För att finna samband mellan faktorerna och andelen avvikelser undersöker vi 

signifikansen, den statistiska påvisbarheten. Är signifikansen under 5 procent kan vi 

säga att det finns ett samband mellan faktorn och andelen avvikelser eftersom vårt 

konfidensintervall är satt till 95 procent. Är signifikansen mellan 5 och 10 procent kan 

vi säga att det finns ett samband mellan faktorn och andelen avvikelser. 

 

Regressionsanalysen mellan de oberoende variablerna och andelen avvikelser ger en 

förklaringsgrad på 41,6 procent och ett justerat R² på 26,7 procent. Jämfört med andra 

studier som också studerat bolagens avvikelser från Koden har vi fått en högre 

förklaringsgrad på regressionen (Bohlin 2009, Olsson et al 2005). De faktorer som har 

blivit signifikanta på en 95 procentig säkerhetsnivå är ledningens aktieandel, 
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nettoomsättningen, PwC, Grant Thornton, SET, institutionellt och utländskt ägda bolag, 

dagligvaror och IT-branschen och Small Cap. De faktorer som är signifikanta på en 90 

procentig säkerhetsnivå är räntabilitet på totalt kapital, kvinnlig revisor, antal 

styrelseledamöter och Mid Cap. I regressionsanalyserna har variabeln exportandel 

uteslutits på grund av ett bortfall på 90,8 procent. För de variabler som har blivit 

signifikanta är det lägsta toleransvärdet 0,357 vilket är godtagbart då det innebär att 

variablerna inte multikollinerar (Djurfeldt & Barmark 2009).  

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan ledningens ägande i bolaget och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 B Std. fel Beta t Sig. Tolerans 

Ledningens 

aktieandel 
0,005 0,002 0,227 2,291 0,024 0,563 

 

Tabell 12 - Multipel linjär regression och ledningens ägande 

 

Det finns ett signifikant samband mellan ledningens aktieandel och andelen avvikelser 

bolagen gör, vilket innebär att vi inte förkastar vår hypotes. Vi kan utläsa ett positivt 

samband vilket innebär att bolag med en ledning som äger en större andel aktier 

tenderar att ha en högre andel avvikelser från Koden. 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan styrelsens storlek och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 B Std. fel Beta t Sig. Tolerans 

Styrelse -0,002 0,001 -0,227 -1,829 0,07 0,357 

 

Tabell 13 - Multipel linjär regression och styrelse 

Det finns ett svagt signifikant samband mellan antalet styrelseledamöter och andelen 

avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning. Utifrån Beta värdet kan vi utläsa att ju 

färre styrelseledamöter desto större andel avvikelser, vilket inte är i enlighet med 

uppsatsens teorigenererande hypotes som säger att ju fler ledamöter desto större andel 

avvikelser, därför får vi trots signifikant samband förkasta hypotesen. 
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Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 B Std. fel Beta Sig. Tolerans 

Andel 

kvinnor i 

styrelsen 

-0,01 0,01 -0,084 0,305 0,825 

 

Tabell 14 - Multipel linjär regression och kvinnliga styrelseledamöter 

 

Vi finner inget signifikant samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och andelen 

avvikelser. Detta innebär att vi kan förkasta vår hypotes. 

 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan revisionsbyrå och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 B Std. fel Beta Sig. Tolerans 

PwC  

Grant Thornton 

SET 

-0,043 

-0,056 

-0,063 

0,021 

0,026 

0,026 

-0,955 

-0,307 

-0,347 

0,044 

0,034 

0,015 

0,025 

0,268 

0,280 

 

Tabell 15 - Multipel linjär regression och revisionsbyrå 

 

Vi finner att det finns ett signifikant samband mellan de bolag som har anlitat PwC, 

Grant Thornton och SET och andelen avvikelser. Det innebär att vi inte kan förkasta vår 

hypotes. Vi finner dock endast samband mellan dessa tre revisionsbyråer i denna analys 

när vi har PwC + KPMG som referenskategori men vi testade att göra om samma analys 

och bytte ut vilken dummy som skulle vara referenskategori. Det vi kunde utläsa var att 

det blev skillnad på vilken eller vilka byråer som blev signifikanta relativt den 

utelämnade revisionsbyrån. Enligt vår hypotes tror vi att det finns ett samband mellan 

vilken revisionsbyrå bolagen har och andelen avvikelser. Eftersom vi finner ett 

signifikant samband på att det finns skillnader på vilken revisionsbyrå bolagen innehar 

och andelen avvikelser så kan vi inte förkasta hypotesen. 
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Hypotes 5: Det finns ett negativt samband mellan kvinnliga revisorer och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 B Std. fel Beta Sig. Tolerans 

Kvinnlig revisor -0,040 0,021 -0,794 0,062 0,031 

Manlig och 

kvinnlig revisor 
-0,034 0,021 -0,590 0,113 0,040 

 

Tabell 16 - Multipel linjär regression och kön 

 

 

Vi finner ett svagt signifikant samband mellan en kvinnlig revisor och andelen 

avvikelser när vi har manlig revisor som referenskategori. Vi erhåller ett negativt 

samband och kan därför inte förkasta vår hypotes.  

 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan ägarkoncentrationen och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 B Std. fel Beta Sig. Tolerans 

Herfindahl 

index/röst 
-0,001 0,005 -0,016 0,87 0,572 

 
Tabell 17 - Multipel linjär regression och ägarkoncentration 

 

Vi finner inget signifikant samband mellan ägarkoncentrationen baserad på röster och 

andelen avvikelser bolagen gör. Vi kan därför förkasta vår hypotes.  

 

Hypotes 7: det finns ett negativt samband mellan institutionellt ägda bolag och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

Hypotes 8: Det finns ett negativt samband mellan utländskt ägda bolag och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

Hypotes 9: Det finns ett positivt samband mellan familjeägda bolag och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolags styrning. 

 

Hypotes 10: Det finns ett negativt samband mellan statligt ägda bolag och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 
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 B Std. fel Beta Sig. Tolerans 

Institutionellt ägt -0,014 0,005 -0,24 0,009 0,687 

Utländskt ägt -0,016 0,008 -0,174 0,044 0,749 

Statligt ägt -0,011 0,026 -0,044 0,665 0,539 

 

Tabell 18 - Multipel linjär regression och ägarkategorier 

 

Vi finner ett signifikant samband mellan institutionellt och utländskt ägda bolag och 

andelen avvikelser när vi har familjeägda bolag som referenskategori. Detta innebär att 

vi inte kan förkasta två av våra hypoteser. Vi finner inget samband mellan statligt ägda 

bolag och andelen avvikelser, vilket innebär att vi kan förkasta hypotesen om statligt 

ägda bolag. Vi vill dock lyfta fram att vi endast har tre observationer som klassas som 

statligt ägda bolag och att det är för svagt material för att förkasta hypotesen enbart 

baserad på dem. Utifrån det negativa Betavärdet kan vi se att institutionellt ägda bolag 

tenderar att ha en lägre andel avvikelser. Vi finner liknande samband för utländska 

bolag, att de tenderar att ha en lägre andel avvikelser. Trots att detta test inte visar något 

signifikant samband mellan familjeägda bolag och andelen avvikelser vill vi lyfta fram 

att vi har funnit signifikant samband i andra tester där vi istället använt institutionellt 

eller utländskt ägda bolag som referenskategori (se tabell 4 i appendix). Testet visar att 

familjeägda bolag tenderar att ha en högre andel avvikelser. 

 

Hypotes 11: Det finns ett negativt samband mellan bolagets storlek och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 B Std. fel Beta Sig. Tolerans 

Nettoomsättning 0,007 0,003 0,258 0,035 0,375 

 

Tabell 19 - Multipel linjär regression och storlek 

 

Vi finner ett signifikant samband mellan bolagets storlek med variabeln nettoomsättning 

och andelen avvikelser. Dock påvisar testet ett positivt samband mellan bolagets storlek 

och andelen avvikelser, alltså ju högre nettoomsättning bolag har ju mer tenderar de att 

bidra till en större andel avvikelser. Detta är inte i enlighet med vår hypotes som vi 

därför får förkasta.  
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Hypotes 12: Det finns ett positivt samband mellan bolagets lönsamhet och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 B Std. fel Beta Sig. Tolerans 

Räntabilitet 

totalt 

kapital 

0,009 0,005 0,154 0,052 0,897 

 

Tabell 20 - Multipel linjär regression och lönsamhet 

 

Vi finner ett svagt signifikant samband mellan lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt 

kapital och andelen avvikelser, vilket innebär att vi inte kan förkasta vår hypotes. 

Betavärdet ger oss ett positivt samband vilket innebär att högre lönsamhet tenderar att 

bidra till högre andel avvikelser, i enlighet med vår hypotes. 

 

Hypotes 13: Det finns ett samband mellan vilken bransch bolaget verkar i och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 B Std. fel Beta Sig. Tolerans 

Bransch: 

Daglig 

varor 

0,021 0,01 0,16 0,048 0,856 

Bransch: 

IT 
0,018 0,006 0,285 0,005 0,57 

 

Tabell 21 - Multipel linjär regression och bransch 

 

Vi finner ett signifikant samband mellan branscherna dagligvaror och IT och andelen 

avvikelser som visar att bolag i branschen Dagligvaror och IT tenderar att ha en högre 

andel avvikelser relativt bransch industrivaror. Detta innebär att vi inte kan förkasta vår 

hypotes. 

 

Hypotes 14: Det finns ett negativt samband mellan exportandel och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

Eftersom denna variabel skulle bli missvisande i analyserna på grund av dess stora 

bortfall har vi valt att inte ta med den i regressionsanalysen och kan därför inte uttala 

oss om dess samband med andelen avvikelser och får på så vis förkasta hypotesen. 
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Hypotes 15: Det finns ett negativt samband mellan om bolag har dotterbolag i utlandet 

och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

  

Dotterbolag har uteslutits på grund av att det påverkade de andra variablerna negativt 

eftersom det minskade toleransvärdet till 0.1, vilket är en oacceptabel nivå. Utifrån 

korrelationsmatrisen kunde vi utläsa att dotterbolag i utlandet multikorrelerade med 

antalet anställda och bytte därför ut antalet anställda mot de andra storleksvariablerna 

men de låga toleransvärdena kvarstod. På grund av detta kan vi inte uttala oss om dess 

samband med andelen avvikelser och får på så vis förkasta hypotesen. 

 

Hypotes 16: Det finns ett negativt samband mellan om bolag är börsnoterade i utlandet 

och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 B Std. fel Beta Sig. Tolerans 

Börsnotering 

i utlandet 
0,003 0,011 0,03 0,764 0,553 

 

Tabell 22 - Multipel linjär regression och börsnotering utlandet 

 

Vi finner inget signifikant samband mellan om bolagen är börsnoterade i utlandet och 

andelen avvikelser. Vi kan därför förkasta vår hypotes.  

 

Hypotes 17: Det finns ett samband mellan börslistan bolagen är noterade på och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 B Std. fel Beta Sig. Tolerans 

Mid cap 0,007 0,004 0,156 0,078 0,713 

Small cap 0,073 0,016 0,401 0 0,714 

 

Tabell 23 - Multipel linjär regression och börslista 

 

Det föreligger ett signifikant samband respektive svagt signifikant samband mellan 

börslistorna Small cap och Mid cap och andelen avvikelser relativt Large Cap och NGM 

Equity. Detta innebär att vi kan inte kan förkasta vår hypotes. 
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Hypotes 1: det finns ett positivt samband mellan ledningens 

ägande i bolaget och de rapporterade avvikelserna från Svensk 

kod för bolagsstyrning. 

 

Hypotes 2: det finns ett positivt samband mellan styrelsens 

storlek och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 
Hypotes 3: det finns ett negativt samband mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och de rapporterade avvikelserna från Svensk 

kod för bolagsstyrning. 
 

Hypotes 4: det finns ett samband mellan revisionsbyrå och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

Hypotes 5: det finns ett negativt samband mellan kvinnliga 

revisorer och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

Hypotes 6: det finns ett positivt samband mellan 

ägarkoncentrationen och de rapporterade avvikelserna från 

Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

Hypotes 7: det finns ett negativt samband mellan institutionellt 

ägande och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

Hypotes 8: det finns ett negativt samband mellan utländska 

ägare och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

Hypotes 9: det finns ett positivt samband mellan familjeföretag 

och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

Hypotes 10: det finns ett negativt samband mellan statligt ägda 

bolag och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

Hypotes 11: det finns ett negativt samband mellan bolagens 

storlek och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

Hypotes 12: det finns ett positivt samband mellan bolagets 

lönsamhet och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

Hypotes 13: det finns ett samband mellan vilken bransch bolag 

verkar i och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

Hypotes 14: det finns ett negativt samband mellan bolags 

exportandel och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod 

för bolagsstyrning. 

 

Hypotes 15: det finns ett negativt samband mellan bolag med 

dotterbolag i utlandet och de rapporterade avvikelserna från 

Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

Hypotes 16: det finns ett negativt samband mellan bolag som är 

börsnoterade i utlandet och de rapporterade avvikelserna från 

Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

Hypotes 17: det finns ett samband mellan vilken lista bolagen är 

noterade på och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod 

för bolagsstyrning. 

 

 

 

 

Signifikant på 95 procents nivå 

Inte förkasta hypotesen 

 

 

Signifikant på 95 procents nivån 

Förkasta hypotesen trots signifikant 

 

 

Ej signifikant 

Förkasta hypotesen 

 

 

Signifikant på 95 procents nivån 

Inte förkasta hypotesen 

 

 

Signifikant på 90 procent nivå 

Inte förkasta hypotesen 

 

 

Ej signifikant 

Förkasta hypotesen 

 

 

Signifikant på 95 procents nivån 

Inte förkasta hypotesen 

 

 

Signifikant på 95 procents nivån 

Inte förkasta hypotesen 

 

 

Ej signifikant 

Förkasta hypotesen 

 

 

Ej signifikant 

Förkasta hypotesen 

 

 

Signifikant på 95 procents nivån 

Förkasta hypotesen trots signifikans 

 

 

Signifikant på 90 procents nivån 

Inte förkasta hypotesen 

 

 

Signifikant på 95 procents nivån 

Inte förkasta hypotesen 

 

 

Förkasta hypotesen 

 

 

 

Förkasta hypotesen 

 

 

 

Ej signifikant 

Förkasta hypotesen 

 

 

Mid cap signifikant på 90 procents nivån 

Small cap signifikant på 95 procents nivån 

Inte förkasta hypotesen 

 

 
Tabell 24 – Hypotessammanställning på andel avvikelser 
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6.2 Rekommendationer 

Vi vill undersöka om det föreligger samband mellan de enskilda rekommendationerna 

och de oberoende variablerna. Utifrån detta vill vi finna samband på vilka faktorer som 

ökar eller minskar oddset att bolagen avviker från rekommendationerna. Av de 42 

rekommendationerna var det 16 stycken som hade fullständig efterlevnad av samtliga 

bolag och därför har inga bivariata och multivariata analyser genomförts på dessa. På 

rekommendationerna har det utförts en logistisk regression eftersom rekommen-

dationerna är dikotoma variabler. Rekommendationerna går att finna i Bilaga 1.  

 

6.2.1 Univariat analys 

Denna analys beskriver förklarande statistik för varje rekommendation för att kunna 

urskilja fördelningen på vilka avvikelser som är vanligast förekommande bland svenska 

börnoterade bolag. Nedanstående tabell visar en översikt över fördelningen bland 

avvikelserna, bland annat kan vi utläsa att 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1 är de 

rekommendationer som bolagen avviker mest från.  

 

 

Figur 4 - Fördelning av avvikelserna 

 

En sammanställning över medelvärdet på avvikelserna för var och en av 

rekommendationerna finns i tabell 1 i appendix. Som det framgår av tabellen finns det 

sexton rekommendationer med fullständig efterlevnad av bolagen medan det finns fyra 
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rekommendationer med ett relativt högt medelvärde i jämförelse med de andra 

rekommendationerna. Dessa fyra rekommendationer berör valberedningens 

sammansättning (2.3), styrelseledamöter i valberedningen (2.4), ersättningsutskott (9.1) 

och revisionsutskott (10.1), vilket vi även kan utläsa på stapeldiagrammet. 

 

6.1.3. Bivariat analys 

Vi vill finna samband mellan variablerna och hur förändring i den oberoende variabeln 

varierar med den beroende variabeln och därför kommer bivariata analyser utföras på 

varje oberoende variabel i förhållande till varje rekommendation (Aronsson 1999, 

Djurfeldt et al 2010).  

 

Vi har utfört tre olika tester på rekommendationerna beroende på egenskaperna hos de 

oberoende variablerna. För de variabler inom ledningens ägande, storlek, lönsamhet, 

Herfindahl index, antal styrelseledamöter, andel kvinnliga styrelseledamöter och 

internationalisering (som är kvot/intervallvariabler) har vi utfört Spearman’s rho för att 

finna samband mellan varje kvantitativ oberoende variabel och rekommendationerna. 

För de nominala variablerna, revisionsbyrå, kön på revisor, bransch, börslista, 

ägarkategorier har vi gjort chi-två tester och för den dikotoma variabeln, börsnotering i 

utlandet utförde vi ett phi-test. Fördelen med att utföra ett chi-två test för de nominala 

variablerna är att vi kan utläsa hur säkra vi kan vara på att det verkligen finns ett 

samband mellan den beroende och oberoende variabeln. Förutom att vi kan se om 

sambandet är signifikant kan vi även utläsa hur de kategorierna skiljer sig från det 

förväntade värdet, som räknas ut med chi-två testet. På så vis kan vi urskilja samband 

inte bara mellan den oberoende variabeln och rekommendationerna utan också mellan 

de enskilda kategorierna inom variabeln och rekommendationerna (Bryman & Bell 

2005, Djurfeldt et al 2010). När man gör tester med Phi erhåller man likt Pearson r en 

Phi-koefficient som hamnar mellan 0 och 1. Ju närmare 1 koefficienten är desto större 

samband (Bryman & Bell 2005, Djurfeldt et al 2010). Vi tänker inte gå in på specifik 

beskrivning av Spearman’s rho eftersom vi har gjort det i analysen av andelen 

avvikelser. Tabell 25 visar vilka faktorer som är signifikanta med varje rekommendation 

i Koden. Ju närmre noll desto starkare signifikans förekommer, vilket innebär att det 

finns ett starkt samband mellan faktorn och rekommendation. 
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Oberoende variabler 1.1 1..3 1.5 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 6.1 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.3 10.4 10.5 10.6 11.3 

Ledningen:                                                     
    Andel börsvärde 0,075    0,061  0,000                0,014     
    Andel aktier         0,061   0,000                       0,077   0,069           
    Andel röster    0,068 0,060  0,000 0,075             0,076       
Styrelseled. 0,076    0,023 0,043 0,019  0,060          0,016 0,098     0,082   
Kvinnliga styr.                     0,031   0,067           0,018               
Revisionsbyrå     0,000   0,000         0,022   0,014       0,022                     
Kön på undertecknade             0,074      0,019      0,002   
Herfin.Röst     0,001    0,080    0,003               
Herfin.Kap.      0,064                 0,025             0,025               
Ägarkategori/röst       0,000         0,030         0,068                         
Ägarkategori/kap.    0,000     0,080     0,076              
Storlek:                                                     
     Anställda 0,002         0,077      0,036   0,058         
     Balansomsl. 0,001         0,051     0,090 0,038 0,047         0,025                 0,038   
     Nettoomsättn. 0,000     0,06  0,024 0,100 0,048      0,034   0,08         
     Markn.värde 0,061   0,058 0,072       0,018           0,095   0,044   0,066     0,034           
Lönsamhet:                            
     Ränt. Eg. kap.                                 0,095 0,095                 
     Ränt. Tot. Kap.       0,051 0,053         0,044 0,044          
Bransch 0,104   0,038                               0,075   0,001           
Internationalisering:                            
     Export                                                     
     Dotterb. I utl.  0,014  0,058      0,020          0,007         
     Börsnotering i utl. 0,043*         0,077*       0,077                                 
Institutionell miljö:                            
     Lista 0,000                                   0,051 0,024 0,049         0,024 

Tabell 25 - Signifikansen på de oberoende variablerna 
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1.1 är mest signifikant med bolagets storlek vilket kan innebära att det finns ett relativt 

starkt samband mellan bolagets storlek och att avvika på rekommendation 1.1 i Koden. 

På punkt 1.1 är det även signifikans på vilken lista som bolagen är noterade på vilket 

också innebär att det finns ett signifikant samband mellan börslistan bolagen är noterade 

på och efterlevnaden av rekommendationerna. 1.5 är signifikant med revisionsbyrå 

vilket innebär att val av revisionsbyrå har ett starkt samband med punkt 1.5 inom 

Koden. Några intressanta samband som vi funnit på resterande punkter är att det finns 

signifikant samband mellan ägarkategorier och 1.7, ledningens ägande och 2.1, 

ledningens ägande och punkt 2.3 och bolagets storlek och 6.1. Punkt 1.9 är signifikant 

på en hel del av våra faktorer vilket är intressant eftersom det betyder att det finns ett 

flertal samband mellan faktorerna och att bolagen avviker från rekommendationen. 

 

6.1.4. Multivariat analys 

6.1.4.1. Logistisk regressionsanalys 

Eftersom rekommendationerna är en binär variabel, alltså en kvalitativ variabel, 

kommer en logistisk regression utföras för att undersöka de oberoende variablernas 

variation med den beroende variabeln (Djurfeldt & Barmark 2009). Som vi visade i den 

univariata analysen på varje rekommendation var punkt 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1 de 

vanligaste rekommendationerna som bolagen avviker ifrån. Vi kommer att göra 

logistiska regressioner på dessa fyra utmärkande rekommendationer för att undersöka 

samband mellan faktorerna och oddset att bolagen avviker på dessa rekommendationer. 

Vad varje rekommendation innebär finner man i bilaga 1.  

 

En logistisk regressionsanalys visar effekten av en given oberoende variabel, givet att 

de andra variablerna är lika med sina medelvärden. Det innebär att vi sätter alla 

variabler lika med sina medelvärden och ser vad som händer när vi förändrar värdet på 

en given oberoende variabel med en enhet. I en logistisk regression handlar det inte om 

sannolikheten att något inträffar utan hur stort oddset är att det inträffar (Djurfeldt & 

Barmark 2009). 

 

I korrelationsmatrisen (tabell 10) kan vi utläsa att ledningens variabler; andel börsvärde, 

andel aktier och andel röster, är korrelerade med varandra och därför testar vi inte dessa 

variabler tillsammans med varandra i de logistiska regressionerna. Likadant är det med 

storleksvariablerna, antal anställda, balansomslutning, nettoomsättning och 



Svensk kod för bolagsstyrning – Vem finner nytta med den? 

 

92 

 

marknadsvärde, och därför kommer vi att testa dessa var för sig tillsammans med de 

andra oberoende variablerna. Även räntabiliteten för totalt och eget kapital korrelerar 

med varandra och därför testar vi inte heller de två variablerna samtidigt i en analys.  

 

I regressionerna har vi valt att utesluta vissa variabler som vi inte kommer testa varje 

rekommendation mot. Vi har valt att utesluta de oberoende variablerna exportandel, 

dotterbolag i utlandet och branschen kraftförsörjning. Anledning till detta är att vi har 

ett stort bortfall på andel export eftersom bolagen väljer att inte redovisa detta i sina 

årsredovisningar och för att det inte finns några observationer i branschen 

kraftförsörjning. Vi har valt att utesluta dotterbolag eftersom det sänkte andelen 

variabler som var inkluderade i analysen.  Observationerna är helt enkelt inte tillräckliga 

för att vi ska kunna ha med dem i regressionerna eftersom de kommer bidra med ett 

högt bortfall.  

 

Först kommer vi börja varje logistisk regression med en modell där betavärdet, 

standardfel och signifikansen för varje oberoende variabel framkommer. I modellen 

framgår det också testets signifikansnivå, Nagelkerkevärde, chi2 och värdet på 

variablerna som är inkluderade i testet. Anledningen till varför Nagelkerke är ett 

intressant mått för oss är att den anger den andel av den totala variationen i y som kan 

förklaras med hjälp av det linjära sambandet x-y (Djurfeldt et al 2010). Detta mått 

motsvarar R² i den multipla linjära regressionen. Det inkluderade värdet i regressionen 

med 2.3 ligger på 76,1 vilket innebär att bortfallet ligger på 23,9 procent. I 

regressionerna har vi även valt att ta med det klassificerade värdet i förhållande med det 

förbättrade klassificerade värdet. Det klassificerade värdet visar den förväntade 

klassificeringen av varje enskilt fall, baserat på fördelningen på den beroende variabeln. 

Det förbättrade klassificerade värdet grundar sig på de oberoende variablerna. Till 

exempel klassificerar regressionen med 2.3 92,9 procent av observationerna rätt.  
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Oberoende variabler  B S.F. Sig. 

Ledningens röstandel 1,071 ,358 ,003 

Styrelse ,092 ,166 ,579 

PwC -1,060 1,029 ,303 

Ernst & Young -1,339 1,078 ,214 

KPMG -,419 1,108 ,705 

Grant Thornton -2,355 1,713 ,169 

BDO -20,583 23292,435 ,999 

SET -,659 1,634 ,687 

Övriga revisionsbyråer 2,823 40642,062 1,000 

KPMG + Ernst & Young -16,661 17658,656 ,999 

Herfindahl index/röst ,734 ,877 ,403 

Institutionellt ägt 17,809 28024,237 ,999 

Utländskt ägt 18,166 28024,237 ,999 

Familjeägt 18,323 28024,237 ,999 

Marknadsvärde -,608 ,713 ,394 

Räntabilitet på eget kapital ,031 ,018 ,078 

Bransch: Energi -19,479 20499,489 ,999 

Bransch: Material -17,701 13458,674 ,999 

Bransch: Industri -,120 ,907 ,894 

Bransch: Sällanköps -20,658 6025,146  ,997 

Bransch: Daglig -18,116 22363,622 ,999 

Bransch: Hälsovård 1,261 ,941 ,180 

Bransch: Finans & Fastighet 0,181 1,018 ,859 

Börsnoterade i utlandet 3,598 1,812 ,047 

Mid cap 2,033 ,897 ,023 

Small cap ,440 1,162 ,705 

Konstant -13,064 28024,238 ,999 

Sig:   0,008 

Nagelkerke:  0,447  

Chi2:   47,70 

Inkluderat i analysen:  76,1 

Klassifikation:  89,8 

Förbättring klassifikation: 92,9 

Tabell 26 - Logistisk regression på 2.3 

 

I denna regression finner vi att ledningens röstandel är signifikant vilket innebär att det 

finns ett samband mellan hur stor röstandel ledningen har och bolagens avvikelser på 

rekommendation 2.3. Betavärdet visar på ett positivt samband vilket innebär att ju större 

andel röster ledningen har i bolaget desto större odds är det att bolagen avviker på 

rekommendation 2.3. Detta är i enlighet med vår hypotes som hävdar att ju mer 

ledningen äger i bolaget desto större odds är det att bolagen kommer avvika från Koden 

och därmed kan vi inte förkasta vår hypotes. 

 

Det går även att utläsa ett svagt signifikant samband mellan räntabilitet på eget kapital, 

men inte räntabilitet på totalt kapital, och bolagens avvikelser på rekommendation 2.3, 

vilket innebär att lönsamhetsmåttet räntabilitet på eget kapital tenderar att påverka 

bolagens sannolikhet att avvika från rekommendation 2.3. Regressionen tyder på ett 

positivt samband vilket innebär att ju högre räntabilitet på eget kapital bolagen har desto 

större odds att de avviker från rekommendation 2.3. Detta samband är i enlighet med 

vår hypotes som vi därför inte kan förkasta.   
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I regressionen med 2.3 blir börsnotering i utlandet signifikant på en 90 procentig 

säkerhetsnivå vilket innebär att vi inte kan förkasta hypotes 16. Däremot föreligger ett 

positivt samband vilket innebär att bolag som är noterade i utlandet har ett högre odds 

att göra avvikelser från rekommendation 2.3 i Koden. Detta innebär att vi ändå får 

förkasta vår hypotes eftersom vi hävdade att bolag som är börsnoterade i utlandet 

kommer att göra mindre avvikelser från Koden. 

 

Börslistan Mid Cap tyder också på ett svagt signifikant samband med rekommendation 

2.3 med ett positivt betavärde. Detta innebär att bolag som är börsnoterade på Mid Cap 

har ett högre odds att avvika mer från rekommendation 2.3 än de andra börslistorna 

givna att de är lika sina medelvärden, vilket innebär att vi inte kan förkasta hypotesen.   

 

Oberoende variabler B S.F. Sig. 

Ledningens röstandel -,577 ,257 ,025 

Styrelse -,141 ,117 ,228 

PwC ,405 ,871 ,642 

Ernst & Young ,496 ,925 ,591 

KPMG ,986 ,935 ,300 

Grant Thornton -18,558 17204,401 ,999 

BDO 1,911 2,658 ,472 

SET -19,537 14882,916 ,999 

Övriga revisionsbyråer -18,894 40192,970 1,000 

KPMG + Ernst & Young 

PwC och KPMG 

-16,878 

-19,430 

21468,223 

40192,970 

,999 

1,000 

Herfindahl index/röst ,819 ,608 ,178 

Institutionellt ägt -1,275 ,739 ,999 

Utländskt ägt 

Statligt ägt 

-,706 

-20,489 

,806 

26907,691 

,381 

,999 

Räntabilitet på totalt kapital ,026 ,017 ,125 

Bransch: Energi 1,912 1,658 ,249 

Bransch: Material ,339 1,377 ,805 

Bransch: Industri -1,342 ,730 ,066 

Bransch: Sällanköpsvaror och tjänster ,315 ,791 ,690 

Bransch: Dagligvaror och tjänster -21,611 22287,024 ,999 

Bransch: Hälsovård -,103 ,736 ,889 

Bransch: Finans och fastighet -1,758 ,891 ,048 

Börsnotering i utlandet -1,356 1,301 ,297 

Mid cap -,030 ,602 ,960 

Small cap -,408 1,180 ,729 

Konstant -5,783 3,633 ,999 

Sig:   0,000 

Nagelkerke:  0,297   

Chi2:   37,26 

Inkluderat i analysen:  75,7 

Klassifikation:  84,2 

Förbättring klassifikation: 85,7 
Tabell 27 - Logistisk regression på 2.4 

 

Regressionen visar att ledningens ägande i form av röstandel tenderar att bli signifikant. 

Betavärdet visar sig vara negativt vilket innebär att ju större röstandel ledningen har i 

bolaget desto lägre odds att de kommer att avvika på rekommendation 2.4 i Koden. Vår 
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hypotes lyder att ju mer ledningen äger i bolaget desto fler avvikelser kommer bolaget 

att göra. Detta innebär att vår hypotes i detta avseende kommer att förkastas.   

 

I testet framkommer det även att branschen finans och fastighet blir signifikanta. Även 

branschen industri blir signifikant men har en aning svagare samband. Båda branscherna 

får negativa betavärden vilket innebär att dessa branscher har ett högre odds att inte 

avvika från rekommendation 2.4. Detta visar på så vis skillnader i branschernas 

efterlevnad av Koden vilket är i enlighet med vår hypotes om att det finns ett samband 

mellan bolagen i de olika branschernas efterlevnad av Koden och kan därför inte 

förkasta vår hypotes.  

 
Oberoende variabler B S.F. Sig. 

Styrelse -,174 ,173 ,315 

PwC -2,981 1,029 ,004 

Ernst & Young -2,111 1,016 ,038 

KPMG -2,108 1,073 ,038 

Grant Thornton -21,743 27150,769 ,999 

BDO -,205 1,908 ,915 

SET -,441 1,825 ,809 

KPMG + Ernst & Young ,152 1,698 ,929 

Herfindahl index /röst -1,045 ,802 ,193 

Institutionellt ägt -,158 ,800 ,849 

Utländskt ägt ,196 1,031 ,849 

Statligt ägt -20,872 24749,929 ,999 

Räntabilitet på totalt kapital -,006 ,008 ,461 

Energi -17,769 20779,133 ,999 

Bransch: Material -18,893 15330,355 ,999 

Bransch: Industri -1,013 1,021 ,321 

Bransch: Sällanköpsvaror och tjänster -,618 1,054 ,558 

Bransch: Dagligvaror och tjänster -19,238 21344,392 ,999 

Bransch: Hälsovård ,328 ,895 ,714 

Bransch: Finans och fastighet -3,895 1,813 ,032 

Börsnotering i utlandet -18,241 13679,808 ,999 

Mid cap ,248 ,724 ,732 

Small cap 1,030 1,273 ,419 

Ledningens röstandel -,048 ,342 ,889 

Andel kvinnor i styrelsen 4,231 1,814 ,020 

Balansomslutning ,743 ,564 ,187 

Konstant -43,407 47469,538 ,999 

Sig:   0,095    
Nagelkerke:  0,381 

Chi2:   35,84 

Inkluderat i analysen:  64,1  

Klassifikation:  88,6 

Förbättring klassifikation: 89,8 

Tabell 28 - Logistisk regression på 9.1 

 

I regressionen visade sig revisionsbyråerna PwC, Ernst & Young och KPMG att bli 

signifikanta med rekommendation 9.1. De hade ett negativt Betavärde vilket innebär att 

de bolag som anlitar dessa bolag har ett högre odds att inte avvika från Kodens 

rekommendation 9.1. Detta innebär att vi inte kan förkasta hypotesen eftersom testet 

visar att det finns skillnader i revisionsbyråernas efterlevnad av Koden.   
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Vi finner i regressionen att andel kvinnliga styrelseledamöter blir signifikant och att det 

föreligger ett positivt samband, vilket innebär att ju större andel kvinnor i styrelsen 

desto större odds att bolagen avviker på rekommendation 9.1. I vår hypotes hävdade vi 

att ju desto högre andel kvinnor i styrelsen desto färre avvikelser kommer bolagen att 

göra. Utifrån den logistiska regressionen kan vi därför förkasta hypotesen.   

 

 

Testet visar även att branschen finans och fastighet blir signifikant med ett negativt 

betavärde. Detta innebär att bolag som är verksamma inom denna bransch har ett högre 

odds att inte avvika på rekommendation 9.1 i jämförelse med de andra branscherna 

givet att de är lika med sina medelvärden. Vi har alltså funnit skillnader på branschernas 

efterlevnad av Koden vilket innebär att vi inte kan förkasta vår hypotes kring 

branscherna och dess efterlevnad av Koden.  

 
Oberoende varibel B S.F. Sig. 

Ledningens röstandel ,350 ,234 ,134 

Styrelse -,047 ,117 ,689 

Andel kvinnliga styrelseledamöter 2,902 1,694 ,087 

PwC ,090 ,803 ,911 

Ernst & Young ,858 ,843 ,309 

KPMG -,218 ,950 ,819 

Grant Thornton -,339 1,421 ,811 

BDO -21,466 19221,900 ,999 

SET 

Övriga revisionsbyårer 

-,076 

-19,668 

1,533 

40192,970 

,961 

1,000 

KPMG + Ernst & Young -19,534 21905,938 ,999 

Herfindahl index/röst -1,264 ,597 ,034 

Institutionellt ägt 18,520 28203,371 ,999 

Uländskt ägt 17,410 28203,371 1,000 

Familjeägt 19,414 28203,371 ,999 

Nettoomsättning ,570 ,411 0,166 

Räntabiltet på eget kapital -,003 ,004 ,495 

Bransch: Energi -20,877 20409,429 ,999 

Bransch: Material -24,732 9880,560 ,998 

Bransch: Industri -,193 ,664 ,771 

Bransch: Sällanköpsvaror och tjänster -,704 ,785 ,370 

Bransch: Dagligvaror och tjänster 24,553 22671,605 ,999 

Bransch: Hälsovård ,082 ,697 ,907 

Bransch: Finans och fastighet -,036 ,761 ,962 

Börsnotering i utlandet 2,333 1,683 ,166 

Large cap -3,060 1,881 ,104 

Mid cap -,694 ,608 ,254 

Small cap 1,969 ,817 ,016 

Konstant -26,625 28203,372 ,999 

Sig:   0,010 

Nagelkerke:  0,346  

Chi2:   48,34 

Inkluderat i analysen:  79,5 

Klassifikation:  82,5 

Förbättring klassifikation: 86,4 

Tabell 29 - Logistisk regression på 10.1 
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I regressionen blir andel kvinnliga styrelseledamöter svagt signifikant med 

rekommendation 10.1. Vi kan utläsa att det är ett positivt samband, vilket innebär att ju 

högre andel kvinnor i styrelsen desto större odds är det att bolaget kommer avvika från 

rekommendation 10.1 i Koden. Vi kan på så vis förkasta vår hypotes om kvinnliga 

styrelseledamöter eftersom vi i vår hypotes hävdar att ju högre andel kvinnliga 

styrelseledamöter desto mindre avvikelser kommer bolaget att göra.  

 

Den logistiska regressionen för punkt 10.1 visar även att Small cap inom börslista blir 

signifikant med ett positivt betavärde. Detta innebär att bolag som är noterade på Small 

cap har ett högre odds att avvika på rekommendation 10.1, till skillnad från de andra 

listorna givet att de är lika med sina medelvärden. Detta innebär att vi inte kan förkasta 

vår hypotes om att det finns ett samband mellan vilken börslista som bolagen är 

noterade på och efterlevnaden av Koden.  

 

Ytterligare en oberoende variabel som blir signifikant är Herfindahl index/röst med ett 

negativt betavärde. Detta innebär att ju mer koncentrerat ett bolag är desto lägre odds att 

de kommer avvika på rekommendation 10.1 i Koden. Vår hypotes om 

ägarkoncentration lyder att ju mer koncentrerat ett bolag är desto mer avvikelser 

kommer det att göra från Koden. På så vis kan vi här förkasta vår hypotes om 

ägarkoncentrationen och bolagens efterlevnad av Koden.  
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Hypotes 1: det finns ett positivt samband mellan ledningens 

ägande i bolaget och de rapporterade avvikelserna från Svensk 

kod för bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 2: det finns ett positivt samband mellan styrelsens 

storlek och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 
 

Hypotes 3: det finns ett negativt samband mellan kvinnliga 

styrelseledamöter och de rapporterade avvikelserna från Svensk 

kod för bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 4: det finns ett samband mellan revisionsbyrå och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 5: det finns ett negativt samband mellan kvinnliga 

revisorer och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 6: det finns ett positivt samband mellan 

ägarkoncentrationen och de rapporterade avvikelserna från 

Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 7: det finns ett negativt samband mellan institutionellt 

ägande och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 8: det finns ett negativt samband mellan utländska 

ägare och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 9: det finns ett positivt samband mellan familjeföretag 

och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 10: det finns ett negativt samband mellan statligt ägda 

bolag och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 11: det finns ett negativt samband mellan bolagens 

storlek och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 12: det finns ett positivt samband mellan bolagets 

lönsamhet och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 13: det finns ett samband mellan vilken bransch bolag 

verkar i och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 14: det finns ett negativt samband mellan bolags 

exportandel och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod 

för bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 15: det finns ett negativt samband mellan bolag med 

dotterbolag i utlandet och de rapporterade avvikelserna från 

Svensk kod för bolagsstyrning. 
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Hypotes 16: det finns ett negativt samband mellan bolag som är 

börsnoterade i utlandet och de rapporterade avvikelserna från 

Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

 

Hypotes 17: det finns ett samband mellan vilken lista bolagen är 

noterade på och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod 

för bolagsstyrning. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 - Förkasta hypotesen, trots signifikant 

2.4 - Förkasta hypotesen, ej signifikant 

9.1 – Förkasta hypotesen, ej signifikant 

10.1 – Förkasta hypotesen, ej signifikant 

 
2.3 – Inte förkasta hypotesen 

2.4 - Förkasta hypotesen, ej signifikant 

9.1 – Förkasta hypotesen, ej signifikant 

10.1 – Inte förkasta hypotesen 
 

Tabell 30 – Hypotessammanställning på 

rekommendationerna 
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7. Diskussion och slutsats 

I följande del diskuteras analysen med teorin för att försöka förklara och klargöra 

analysens samband med teoretiska resonemang. Varje faktor kommer att diskuteras 

med andelen avvikelser och rekommendationerna i Koden. Vi kommer dock att 

begränsa oss till att diskutera rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1 eftersom de 

hade betydligt fler avvikelser än de övriga rekommendationerna, och som vi därför har 

utfört multivariata analyser på. Kapitlet kommer även att presentera våra slutsatser.  

 

7.1 Genomgång av hypoteserna 

7.1.1 Ledningens ägande 

Hypotes 1: det finns ett positivt samband mellan ledningens ägande i bolaget och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

I den multipla linjära regressionen blev ledningens andel av bolagets aktier signifikant 

med andelen avvikelser bolagen gör. Det positiva sambandet vi erhöll antyder att ju 

större andel aktier ledningen äger i bolaget desto större andel avvikelser, vilket innebar 

att vi inte förkastade vår hypotes. I ett bolag där ägarna separeras från kontrollen kan det 

uppstå informationsasymmetri där ledningen kan ha ett övertag på ägarna eftersom de är 

mer insatta i förvaltningen av bolaget (Chrisman et al 2004). Då kan det vara viktigt för 

ägarna att försöka ge ledningen incitament, ägarandel i bolaget, så att deras intressen går 

mer i enlighet med ägarnas, eftersom både ägarna och ledningen på så vis kommer att 

dela på de finansiella riskerna (Gomez-Meija & Wiseman 1997). Med denna 

argumentation går det att anta att bolag som har ägare i ledningen inte har lika stor nytta 

av Koden då de kommer att agera efter aktieägarnas bästa eftersom de själva gynnas av 

det. Detta kan anses vara lite motsägelsefullt med Kodens syfte eftersom den är till för 

ägarna (Koden 2008). Det går att anta att bolag som följer Koden till punkt och pricka 

bör vara de bolag med mest god bolagsstyrning. Att avvika från Koden hade i så fall 

inneburit att bolagen inte innehar en fullkomlig bolagsstyrning å aktieägarnas vägnar. 

Kopplar vi detta till agentteorin där ägare i bolag behöver ge incitament till ledningen 

för att ledningens intressen ska gå i linje med ägarnas (Jensen & Meckling 1976), borde 

det innebära att ju större andel aktier ledningen innehar desto lägre andel avvikelser. 

Detta för att ledningen och ägarnas intressen borde vara så sammanflätade att det inte 

behövs göras avvikelser eftersom bolaget redan innehar en god bolagsstyrning. Vårt 
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resultat bekräftar inte detta utan det bekräftar istället vårt ifrågasättande av syftet med 

Koden och dess nytta. Det går att ifrågasätta vad nyttan med Koden är när bolag med en 

minskad agentproblematik väljer att avvika från dess rekommendationer.  

 

Det går även att koppla ledningens ägande i bolaget till positiva redovisningsteorin som 

hävdar att alla människor är nyttomaximerare (Watts & Zimmerman 1986). Genom att 

ge ledningen incitament i form av ägande kan det bidra till att de vill maximera sin egen 

nytta genom bland annat utdelning och värdetillväxt och därför verkar de i ägarnas 

intressen eftersom deras intressen är liknande. Detta bekräftar vårt antagande om att 

bolag som ger ledningen incitament i form av aktier inte har ett lika stort behov av att 

kontrollera ledningen och på så vis finner de inte lika stor nytta med Koden.  

 

Ledningens röstandel blev även signifikant med rekommendation 2.3, som handlar om 

att ingen från ledningen inte får vara ledamot i valberedningen och att minst en av 

valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största 

aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning (Koden 

2008). Sambandet visade sig även i denna regression att vara positivt vilket innebär att 

ju större röstandel ledningen har desto större odds är det att bolaget avviker från 2.3 i 

Koden. Vårt samband går att analysera på delvis två sätt, ju större röstandel och makt 

ledningen har så ökar oddset att bolaget väljer att avvika från rekommendation 2.3 och 

att ha ledningen representerade i valberedningen. Det går även att anta att i de bolag där 

entreprenörerna fortfarande är delaktiga i förvaltningen av bolagen (exempelvis 

familjeföretag), och sitter med i ledningen, kommer de vilja ha kontroll över 

valberedningen och vilka styrelseledamöter som väljs in i bolaget. Men vi fann inget 

samband mellan ägarkategorin familjeägda bolag och sannolikheten att avvika på 

rekommendation 2.3 vilket inte bekräftar våra tankar.  

 

Vi fann att ledningens röstandel även blev signifikant med rekommendation 2.4, som 

handlar om att styrelsens ordförande inte får vara valberedningens ordförande och i 

vilken utsträckning styrelseledamöter får vara ledamöter i valberedningen (Koden 

2008). Dock erhöll vi ett negativt samband vilket innebar att ju större röstandel 

ledningen har i bolaget desto mindre odds att de avviker från rekommendation 2.4 och 

därför får vi förkasta vår hypotes. Rekommendation 2.4 handlar bland annat om att 

styrelsens ordförande inte får vara valberedningens ordförande (Koden 2008). Detta går 
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att tolka som att ledningen inte har incitament till att låta styrelsens ordförande vara 

valberedningens ordförande och att de gärna inte ser att majoriteten av valberedningens 

ledamöter består av styrelseledamöter. Detta samband är intressant eftersom vi utifrån 

teorin tror att ju större ägarandel ledningen har desto mer kommer deras intressen gå i 

linje med ägarnas. Utifrån agentteorin är styrelsen en av ägarnas kontrollmekanismer 

(Fama & Jensen 1983) och om ledningens egenintresse går mer ihop med ägarnas 

intressen skulle det gå att anta att det borde vara i enlighet med styrelsens intressen 

också. 

 

Vi fann inget signifikant samband mellan ledningens ägande och rekommendationerna 

9.1 och 10.1 i de logistiska regressionerna, vilket innebär att det inte förekom något 

samband mellan ledningens ägande och efterlevnaden kring rekommendationerna om 

att inrätta ersättningsutskott och revisionsutskott i bolag. Detta kan eventuellt förklaras 

med att utskotten är en beslutsfråga för styrelsen att ta eftersom det i Koden (2008) står 

att om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan de välja att fullgöra utskottens 

uppgifter. Vi kunde alltså förkasta hypotesen på dessa två rekommendationer.  

 

7.1.2 Styrelsens sammansättning 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan styrelsens storlek och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

I den multipla linjära regressionen fann vi att styrelsens storlek blev signifikant på en 90 

procentig säkerhetsnivå vilket innebar att det förekom ett svagt signifikant samband 

mellan variablerna. Detta innebar att vi inte kunde förkasta vår hypotes. Men däremot 

visade sig regressionen ha ett negativt samband vilket innebar att ju färre ledamöter i 

styrelsen desto större andel avvikelser från Koden. Vår teorigenererade hypotes bygger 

på att ju fler styrelseledamöter desto större andel avvikelser kommer bolagen att göra 

från Koden. Andres och Vallelado (2008) hävdar bland annat att styrelsens storlek kan 

påverka styrelsens motivation vad gäller tillsyns- och rådgivningsverksamhet eftersom 

en styrelse med många ledamöter kan leda till problem med flexibiliteten och 

samordningen i beslutsfattandet. I en stor styrelse kan det förekomma många olika 

åsikter vilket kan skapa en obalans i styrelsen (Andres & Vallelado 2008) och det kan 

leda till problem vid beslutsfattandet kring Koden. I och med att den multipla linjära 

regressionen visade det motsatta till vår hypotes fick vi förkasta vår hypotes kring 
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styrelsens storlek och efterlevnaden av Koden. Att vi fann ett negativt samband kan 

bero på kapaciteten och kunskapen hos styrelseledamöterna. 

 

Det går att koppla en stor styrelse till stora bolag, vilket vi även kan utläsa från 

korrelationsmatrisen där antal styrelseledamöter korrelerar med nettoomsättning och 

balansomslutning. Detta är förvisso kanske inte så konstigt eftersom det går att anta att 

stora bolag har en större styrelse än vad små bolag har. Små bolag med färre 

styrelseledamöter kanske inte har lika stor nytta av Koden som stora bolag eftersom de 

inte har kapaciteten som behövs för att implementera Koden i bolaget. Dock påvisar 

vårt resultat ett motsatt samband där vi kan dra slutsatsen att stora bolag inte finner lika 

stor nytta med Koden som små bolag gör.  

 

Stora styrelser kan innebära stora kostnader för bolag och på så vis kan det vara så att de 

behöver mer legitimitet gentemot allmänheten. Genom att ha en högre andel efterlevnad 

av Kodens rekommendationer kan bolagen vilja visualisera en bild av att de har en god 

bolagsstyrning, enligt Koden, för att det inte ska sticka i allmänhetens ögon.  

 

När vi gjorde logistiska regressioner på rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1 fann 

vi inga samband mellan dessa och styrelsens storlek, eftersom de inte blev signifikanta. 

På så vis kan vi dra slutsatser om att styrelsens storlek ej har en påverkan på bolagets 

efterlevnad av de fyra rekommendationerna. Om vi ser till bland annat 

rekommendationerna 9.1 och 10.1 trodde vi att det skulle visa sig finnas ett samband 

mellan styrelsens storlek och efterlevnaden av de två rekommendationerna. 9.1 handlar 

om att bolag ska ha ett ersättningsutskott men om styrelsen finner det mer 

ändamålsenligt får styrelsen ta över ersättningsutskottets uppgifter (Koden 2008). Det är 

likadant med 10.1 fast den istället handlar om att bolag ska inrätta ett revisionsutskott 

(Koden 2008). Det går då att anta att bolag med många styrelseledamöter skulle ta på 

sig ersättningsutskottets och revisionsutskottets uppgifter och då inte inrätta dessa två 

utskott, vilket skulle leda till att de frångått rekommendationerna om att inrätta 

utskotten. Detta har vi inga teoretiska argument som stärker utan det är vad vi själva 

anser. Men i och med att vi inte fann några samband får vi förkasta hypotesen kring att 

styrelsens storlek påverkar efterlevnaden av Kodens rekommendationer 2.3, 2.4, 9.1 och 

10.1.  
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Hypotes 3: det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

I den multipla linjära regressionen fann vi inget signifikant samband mellan andel 

kvinnliga styrelseledamöter och andel avvikelser. Detta innebar att andelen kvinnliga 

styrelseledamöter inte varierar med andel avvikelser som bolagen gör från Koden. I vår 

teorigenererade hypotes byggde vi resonemangen kring att ju fler kvinnliga 

styrelseledamöter desto lägre andel avvikelser kommer bolaget att göra från Koden. 

Bland annat hävdade Huse och Solberg (2006) att kvinnliga styrelseledamöter kan bidra 

med arbetsstilar som inte är lika männens sätt att arbeta eftersom kvinnor ofta är mer 

noggranna (Gold et al 2009) och uppmärksamma på detaljer än vad män är (Terjesen et 

al 2009). Därför gick det att anta att styrelser med kvinnliga styrelseledamöter skulle 

avvika mindre från Koden då kvinnorna skulle lägga större vikt vid 

rekommendationerna i Koden än vad män gör. Men i och med att vi inte fann något 

signifikant samband fick vi förkasta hypotes 3 om att kvinnliga styrelseledamöter skulle 

bidra till mindre avvikelser för bolagen. Något som kan förklara detta är om andelen 

kvinnor i bolagen var för litet för att kvinnornas egenskaper skulle kunna ha någon 

påverkan på de manliga styrelseledamöterna utan att de istället trycks ner i 

styrelserummet (Terjesen et al 2009) och därför fick det ingen effekt på efterlevnaden 

av Koden. 

 

I de logistiska regressionerna som vi gjorde med andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1 kunde vi direkt förkasta hypoteserna för 

2.3 och 2.4 då de inte blev signifikanta. Det föreligger på så vis inget samband mellan 

andelen kvinnor i styrelsen och avvikelser som bolagen gör från rekommendationerna 

2.3 och 2.4. Däremot fann vi signifikanta samband mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och rekommendation 9.1 på en 95 procentig säkerhetsnivå samt med 

rekommendation 10.1 på en 90 procentig säkerhetsnivå, vilket innebar att vi inte kunde 

förkasta hypotesen gällande dessa rekommendationer. Men i och med att vi erhöll ett 

positivt samband fick vi förkasta hypotesen på denna rekommendation då det visade att 

ju större andel kvinnliga styrelseledamöter desto större odds är det att bolaget kommer 

att avvika från rekommendationerna 9.1 och 10.1, vilket inte är i enlighet med vår 

hypotes. Med dessa resultat skulle det innebära att bolag med hög andel kvinnor i 

styrelsen ökar oddsen att de inte inrätta varken ersättningsutskott (9.1) eller 
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revisionsutskott (10.1) i bolaget. Det går att anta att eftersom kvinnor ses som mer 

noggranna (Gold et al 2009) kan det vara så att de själva vill ta på sig utskottens 

uppgifter i styrelsen, som de får göra enligt Koden. Utifrån de signifikanta sambanden 

får vi förkasta hypoteserna eftersom vi erhåller ett positivt samband mellan andelen 

kvinnliga styrelseledamöter och avvikelser på rekommendationerna. Utifrån detta kan vi 

anta att kvinnliga styrelseledamöter inte finner någon större nytta med Kodens 

rekommendationer 9.1 och 10.1.  

 

7.1.3 Revision 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan revisionsbyrå och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

I den multipla linjära regressionen fann vi ett signifikant samband mellan vilken 

revisionsbyrå bolagen har och andelen avvikelser som bolagen gör. Vi kunde utläsa ett 

signifikant samband mellan PwC, Grant Thornton och SET och andelen avvikelser. I 

den multipla linjära regressionen kunde vi därför inte förkasta hypotesen om att det 

finns ett samband mellan revisionsbyråerna som bolagen anlitar och efterlevnaden av 

Koden. Enligt Watts och Zimmerman (1983) har revision uppkommit som en 

övervakningsmekanism för att bland annat förbättra bolagens styrning. Med en revisor 

som en oberoende part till ledningen kan det minska agentproblematiken genom att 

revision kan begränsa ledningens opportunistiska beteende (Watts & Zimmerman 

1983). Detta är en beskrivning om revisorns roll utifrån agentteorin och Öhman (2004) 

tar upp att behovet av revisorer har uppkommit av agentproblem med syfte att 

kvalitetssäkra redovisningen och således minska på informationsasymmetrin mellan 

agenten och principalen. Därför ökar vikten av en oberoende revisor (Watts & 

Zimmerman 1983, Öhman 2004). Vi tror, likt Warren och Alzola (2009), att revisorer 

kan påverkas av deras klienter och att bolag som anlitar samma revisionsbyråer kan 

agera liknande kring sin efterlevnad av Koden då revisionsbyråernas arbete och 

inställning till Koden kan reflektera sig vidare till bolagen. Det samband vi har funnit 

bekräftar våra antaganden och där av kan vi säga att olika revisionsbyråer finner olika 

mycket nytta med Koden. 
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Vi fann inget signifikant samband i de logistiska regressionerna mellan 

revisionsbyråerna och rekommendationerna 2.3, 2.4 och 10.1 vilket innebar att vi på de 

rekommendationerna kunde förkasta vår hypotes. Vi fann däremot signifikanta samband 

mellan revisionsbyråerna PwC, Ernst & Young och KPMG och rekommendation 9.1. 

Det visade sig vara ett negativt samband vilket innebär att de bolag som anlitar dessa 

revisionsbyråer har ett högre odds att inte avvika från Kodens rekommendation 9.1. Vi 

kunde således inte förkasta hypotesen då testet visade att det fanns skillnader i 

revisionsbyråernas efterlevnad av Koden och att de således finner olika mycket nytta 

med rekommendation 9.1. 

 

Hypotes 5: Det finns ett negativt samband mellan kvinnliga revisorer och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

I den multipla linjära regressionen fann vi ett svagt signifikant samband mellan 

kvinnliga revisorer och andelen avvikelser. Vi utläste ett negativt samband vilket 

innebär att vi inte kunde förkasta vår teorigenererade hypotes som lyder att om bolag 

anlitar kvinnliga revisorer bidrar det till färre avvikelser från Koden. Hypotes 5 

utvecklades utifrån att kvinnor anses vara mer noggranna i sina bedömningar än vad 

män är (Gold et al 2009, Jonnergård & Stafsudd 2009) och utförligare (Chung och 

Monroe 1998). Med bland annat ovanstående argument utvecklades hypotesen eftersom 

det gick att anta att om kvinnor är mer noggranna än män skulle det bidra till att dem 

granskar bolagens efterlevnad av Koden mer utförligt. Vi fann ett negativt samband och 

kan därför inte förkasta hypotesen.   

 

Vi fann inga samband mellan kvinnliga revisorer och rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 

och 10.1 i våra logistiska regressioner. Detta innebar att vi kunde förkasta hypotesen 

eftersom det inte förekommer några samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter 

och rekommendationerna. Utifrån dessa varierande resultat där vi inte kan förkasta 

hypotesen om kvinnliga revisorer och andelen avvikelser och får förkasta hypotesen om 

kvinnliga revisorer och rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1. Vi kan på så vis 

anta att kvinnliga revisorer finner nytta med Koden men inte just gällande 

rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1.  
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7.1.4 Ägarkoncentration 

Hypotes 6: det finns ett positivt samband mellan ägarkoncentrationen och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

Utifrån den multipla linjära regressionen fann vi inget signifikant samband mellan 

ägarkoncentrationen och andelen avvikelser bolagen gör från Svensk kod för 

bolagsstyrning och därför kunde vi förkasta hypotesen. Detta är anmärkningsvärt för oss 

då vi trodde att denna faktor skulle bli signifikant eftersom vi utifrån teorin antog att 

koncentrerat ägda bolag inte har samma behov av Koden och därför är inte Koden av 

lika stor nytta för dem. Med en större spridning kan det saknas ägare som har kontroll 

över bolaget och ledningen får ”fria” händer att förvalta bolaget som de vill. Vi antog att 

ett mer koncentrerat ägt bolag med kontrollägare inte har samma behov av att 

kontrollera ledningen (La Porta et al 1998), vilket kan innebära att de redan har en 

relativt god bolagsstyrning och på så vis inte behöver göra några större avvikelser från 

Svensk kod för bolagsstyrning eftersom de redan uppfyller rekommendationerna. Detta 

var dock inget vi kunde bekräfta eftersom vi inte fann något signifikant samband.  

 

Ägarkoncentrationen blev inte heller signifikant med rekommendationerna 2.3, 2.4 och 

9.1 men vi kunde utläsa ett signifikant samband mellan ägarkoncentrationen och 10.1, 

vilken handlar om att inrätta revisionsutskott i bolagen. Sambandet visade ett negativt 

samband mellan Herfindahl index/röster och 10.1 vilket innebar att ju mer koncentrerat 

ett bolag är så minskar oddset att de avviker på rekommendation 10.1, därför fick vi 

förkasta vår hypotes. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen kring att koncentrerat ägda 

bolag finner nytta med rekommendation 10.1. 

 

7.1.5 Ägarkategorier 

Hypotes 7: det finns ett negativt samband mellan institutionellt ägande och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

I den multipla linjära regressionen fann vi ett signifikant samband mellan variablerna 

institutionellt ägande och andelen avvikelser. Utifrån regressionen kunde vi även utläsa 

ett negativt samband vilket innebar att institutionellt ägda bolag tenderar att ha en lägre 

andel avvikelser från Koden, vilket innebar att vi inte kunde förkasta vår hypotes. 

Thomsen (2006) hävdar att institutionella investerare har ett behov av Koden eftersom 
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de tenderar att utöva sin makt i bolagen genom ett exitbeteende (Hellman 2005). De 

lägger ofta ingen stor vikt vid att samla information om bolagen de investerar i och 

röstar inte vid bolagsstämman (Thomsen 2006). Därför har det uppkommit koder som 

finns till för att skydda de institutionella investerarna. På så vis går det att anta att om 

bolag är institutionellt ägda bör de tendera att ha en högre andel efterlevnad av Koden 

för att skydda sina investerares intressen. Den multipla linjära regressionen visade alltså 

att vi inte kunde förkasta hypotesen om institutionellt ägda bolag och efterlevnaden av 

Koden. Vi antar att institutionellt ägda bolag finner nytta med Koden eftersom den kan 

hjälpa till att se till de institutionella investerarnas intressen i bolaget då de själva inte 

har så stor makt i organisationen.   

 

I de logistiska regressionerna fann vi inga samband mellan institutionellt ägda bolag och 

rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1. Detta innebar att vi fick förkasta hypotes 7 

på de fyra rekommendationerna eftersom institutionellt ägande inte påverkade 

efterlevnaden av Koden på dessa rekommendationer. Detta förvånar oss något eftersom 

vi trodde att institutionellt ägda bolag skulle minska oddset för att bolagen skulle avvika 

på rekommendationerna 2.3 och 2.4 som handlar om valberedningen, eftersom det kan 

vara deras sätt att utöva makt på styrelsesammansättningen utan att själva vara delaktiga 

i styrelsen (Carlsson 2007). Utifrån våra tester kan vi dock anta att institutionellt ägda 

bolag inte finner någon större nytta med rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1.  

 

Hypotes 8: det finns ett negativt samband mellan utländska ägare och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

I denna hypotes antog vi att utländskt ägda bolag kommer avvika mindre från Svensk 

kod för bolagsstyrning eftersom de kan vilja attrahera utländska investerare som ofta 

föredrar att investera i företag och länder med liknande bolagsstyrningsstruktur 

(Jonnergård & Kärreman 2004). Bolagsstyrningskoder kan på så vis vara legitimerande 

för länder eftersom de ses som en garanti för utländska investerare då det signalerar ett 

skydd för investerare (Aguilera & Cuervo-Cazurra 2004, Jonnergård & Kärreman 

2004). Den multipla linjära regressionen påvisade ett signifikant samband mellan 

utländskt ägda bolag och andelen avvikelser. Det negativa sambandet visade oss att 

utländskt ägda bolag tenderar att ha en lägre andel avvikelser från Koden, vilket innebar 

att vi inte kunde förkasta vår hypotes. Det skulle innebära att utländska investerare i 
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svenska börsnoterade bolag har ett samband med ökad efterlevnad av Koden. Detta kan 

bero på att de vill skapa legitimitet mot utlandet och därigenom attrahera utländska 

investerare. Det kan vara så att bolagen väljer att anpassa sin efterlevnad av Koden 

beroende på vilken typ av ägare de vill attrahera. Med ovanstående diskussion kan vi 

anta att utländskt ägda bolag finner nytta med Svensk kod för bolagsstyrning då de 

tenderar att ha en lägre andel avvikelser.  

 

Vi fann däremot inget signifikant samband mellan utländskt ägda bolag och 

rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1. Det är någorlunda anmärkningsvärt för oss 

när det gäller rekommendation 2.3 och 2.4 om valberedningen eftersom den svenska 

valberedningen kan skilja sig åt från vissa andra länders nomineringskommittéer. 

Emellertid antar vi att med bolagens incitament till att legitimera sig mot andra länder 

och utländska investerare kommer de undvika att avvika från Koden trots att 

rekommendationerna inte är likadana världen över. Det är snarare illusionen av att ett 

bolag följer en bolagsstyrningskod och strävar efter en godare bolagsstyrning å 

aktieägarnas vägnar som skulle vara av vikt.  

 

Hypotes 9: det finns ett positivt samband mellan familjeföretag och de rapporterade 

avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

I det test vi har presenterat i analysen användes familjeägda bolag som referenskategori 

och därför kunde vi inte uttala oss om det fanns något signifikant samband och fick 

således förkasta hypotesen. Dock vill vi lyfta fram att när vi använde oss av 

institutionellt eller utländskt ägda bolag blev familjeägda bolag signifikant med andelen 

avvikelser. Vi kunde även utläsa att det var ett positivt samband vilket innebär att ju fler 

familjeägda bolag desto större andel avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Detta är i enlighet med vår hypotes som vi i sådana fall inte skulle kunna förkasta. 

Utifrån teorin tror vi att familjeägda bolag har mindre nytta av Koden eftersom 

agentproblematiken inte finns i samma utsträckning då familjen är kontrollerande ägare 

och verkar för ägarnas bästa (La Porta et al 1998). Men eftersom vi i detta test hade 

familjeföretag som referenskategori fick vi istället förkasta denna hypotes.  

 

Vi fann inget signifikant samband mellan familjeägda bolag och rekommendationerna 

2.3, 2.4, 9.1 och 10.1. Detta förvånar oss något eftersom vi utifrån teorin antog att det 
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skulle finnas ett signifikant samband mellan familjeägda bolag och 2.3 och 2.4 som 

handlar om ledningens och styrelsens involvering i valberedningen. I många 

familjeägda bolag sitter familjemedlemmar med i styrelsen och ledningen och därför 

trodde vi att de framför allt skulle avvika mer på rekommendation 2.4, att styrelsens 

ordförande inte får vara valberedningens ordförande (Koden 2008), eftersom vi trodde 

de skulle vilja ha mer kontroll över valberedningen och således 

styrelsesammansättningen.  

 

Hypotes 10: Det finns ett negativt samband mellan statligt ägda bolag och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

När det gäller statligt ägda bolag fann vi inget signifikant samband mellan dem och 

andelen avvikelser i den multipla linjära regressionen. I vår teorigenererade hypotes 

hävdade vi att statligt ägda bolag tenderar att avvika mindre från Koden eftersom 

statligt ägda bolag kan ses som förebilder för andra bolag och bör därför välja att följa 

Kodens rekommendationer för att vara ett gott föredöme för samhället. Falkman och 

Orrbeck (2001) menade även att eftersom staten står bakom implementeringen av 

Koden skulle det kräva en mycket god motivering om staten skulle göra en avvikelse 

från Koden. Med bland ovanstående argument utvecklades hypotes 10. Den multipla 

linjära regressionen visar dock att vi fick förkasta hypotesen eftersom statligt ägda bolag 

inte tenderar att påverka bolagens efterlevnad av Koden. Dock vill vi återigen lyfta fram 

att vi anser att tre observationer är för svagt material för att kunna observera om det 

föreligger något samband mellan statligt ägda bolag och avvikelser.   

 

Även de logistiska regressionerna på statligt ägda bolag och rekommendationerna 2.3, 

2.4, 9.1 och 10.1 visade inga signifikanta samband och därför fick vi även här förkasta 

hypotes 10. Med ovanstående två tester kan vi på så vis inte uttala om oss nyttan med 

Koden hos statligt ägda bolag då vi inte funnit några samband mellan statligt ägda bolag 

och avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning.   

 

7.1.6 Bolagets storlek 

Hypotes 11: Det finns ett negativt samband mellan bolagets storlek och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 
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I den multipla linjära regressionen fann vi ett signifikant samband mellan bolagets 

storleksvariabel nettoomsättning och andelen avvikelser från Koden på en 95 procentig 

säkerhetsnivå. I hypotes 11 antog vi att ju större bolagen är desto lägre andel avvikelser 

från Koden. Detta grundade sig i att stora bolag tenderar att bli mer kontrollerade på 

marknaden (Deegan & Unerman 2006) och att de vill uppnå marknadens förväntningar 

genom att följa Kodens rekommendationer (Andres & Theissen 2008). Koden kan 

därför ses vara till större nytta för stora bolag än för små bolag eftersom de har ett 

behov av att leva upp till marknadens förväntningar och därigenom kunna locka kapital 

till organisationen. Den multipla linjära regressionen visade dock ett positivt samband 

vilket innebar att ju större nettoomsättning bolaget har desto mer kommer det att avvika 

från Koden, vilket innebär att vi fick förkasta hypotesen. På så vis kan vi anta att stora 

bolag finner lägre nytta med Koden än vad små bolag gör. 

 

Går vi vidare till den logistiska regressionen blev den ej signifikant mot 

rekommendationerna 2.3, 2.4 och 10.1 och på så vis förekommer det inget samband 

mellan dessa variabler, vilket innebar att vi kunde förkasta vår hypotes.  

 

7.1.7 Bolagets lönsamhet 

Hypotes 12: Det finns ett positivt samband mellan bolagets lönsamhet och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

Bolag med högre lönsamhet kan vara mer kontrollerade eftersom de har en större makt 

på marknaden och stor påverkan på landets tillväxt. Därför kan man anta att bolag med 

högre lönsamhet kommer att ha en större efterlevnad av Kodens rekommendationer. 

Men vi tror att bolag med god lönsamhet tenderar att avvika mer från Kodens 

rekommendationer eftersom investerare inte tycks lägga någon större vikt vid bolagens 

efterlevnad så länge det går bra för bolagen (MacNiel & Li 2006) och därför tror vi att 

bolag med god lönsamhet inte har någon större nytta av Koden. I den multipla linjära 

regressionen kunde vi endast använda oss av ett lönsamhetsmått i taget, då de 

korrelerade med varandra, och vi fann ett svagt signifikant samband mellan 

lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt kapital och andelen avvikelser. Sambandet vi 

kunde utläsa var att bolag med högre lönsamhet tenderar att ha en större andel 

avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning, vilket innebar att vi inte förkastade vår 

hypotes. Det går därför att anta att bolag med högre lönsamhet inte har så stor nytta av 
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Koden. Detta kan uppfattas som lite motsägelsefullt eftersom man hade kunnat anta att 

bolag med större lönsamhet redan är så effektiva och har en god bolagsstyrning så att de 

inte behövde avvika från Kodens rekommendationer utan redan uppfyllde dem. Vårt 

samband visar motsatsen och det kan ge indikationer på att Kodens rekommendationer 

kanske inte är så effektiva för bolagen. Det ger även indikationer på samhällets syn och 

förhållningssätt till bolagen, att så länge det går bra för bolagen så läggs ingen större 

vikt vid bolagsstyrningen. För en framtida investerare kanske inte bolagsstyrningen är 

det avgörande utan bolagets lönsamhet väger över vid beslutsfattande. Teorin och det 

signifikanta samband vi har funnit antyder att bolag med god lönsamhet inte har någon 

större nytta av Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

I den logistiska regressionen fann vi ett svagt signifikant samband mellan 

lönsamhetsmåttet räntabilitet på eget kapital och rekommendation 2.3. Vi kan utläsa att 

sambandet är positivt vilket innebär att ju högre lönsamhet bolagen har desto större 

odds är det att de avviker på rekommendation 2.3. Återigen kan vi anta att det kan bero 

på att bolagen med högre lönsamhet känner att de inte behöver följa denna 

rekommendation. Att de ändå inte avviker på rekommendationerna 9.1 och 10.1 skulle 

kunna bero på att de låter styrelsen fullgöra utskotten och att de på så vis inte avviker 

från rekommendationerna (Koden 2008). 

 

7.1.8 Bransch 

Hypotes 13: Det finns ett samband mellan vilken bransch bolaget verkar i och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

I den multipla linjära regressionen fann vi ett signifikant samband på en 95 procentig 

säkerhetsnivå mellan branscherna dagligvaror, tjänster, IT och andelen avvikelser från 

Koden. Vi har antagit att det finns ett samband mellan vilken bransch som bolagen 

verkar i och bolagens efterlevnad av Koden. Anledning till detta är att bolag som verkar 

i olika miljöer kan ha skillnader i sin efterlevnad av Koden. Watts och Zimmerman 

(1986) hävdar bland annat att bolag inom samma bransch tenderar att ha samma 

redovisningsmetoder och därför går det att anta att bolag kommer att avvika från samma 

rekommendation i Koden då de verkar i samma bransch. Det kan även bero på 

konkurrensen inom branschen, genom att följa Koden kan bolagen bli 

konkurrenskraftigare och sticka ut bland bolagen och på så vis locka till sig investerare 
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(Cankar et al 2010). Utifrån den multipla linjära regressionen kunde vi inte förkasta vår 

hypotes då den visade att det fanns skillnader i branschernas efterlevnad av Koden. Det 

var ett positivt samband vilket innebar att om bolagen skulle verka inom dessa 

branscher skulle de tendera att avvika mer från Koden. Detta innebar att vissa branscher 

har en större nytta av Koden eftersom de faktiskt väljer att följa Koden i en större 

omfattning än andra branscher.  

 

Även i den logistiska regressionen fann vi att vissa av branscherna tenderade att bli 

signifikanta. I regressionen där vi testade branscherna mot 2.3 och 10.1 fann vi att de 

inte visade sig bli signifikanta vilket innebar att vi fick förkasta hypotesen för dessa två 

rekommendationer. När vi istället testade 2.4 och 9.1 mot branscherna visade sig 

branschen finans och fastighet att bli signifikant på en 95 procentig säkerhetsnivå. 

Sambandet visade sig vara negativt vilket innebar att företag som verkar i finans och 

fastighetsbranschen har större odds att inte avvika från dessa två rekommendationer. 

Detta innebar att vi inte kunde förkasta hypotes 13 för rekommendationerna 2.4 och 9.1 

i och med att de logistiska regressionerna visade på att det fanns skillnader i 

efterlevnaden av Koden hos de olika branscherna. Utifrån detta resultat kan vi dra 

slutsatsen om att olika branscher finner olika mycket nytta med Koden och att 

branschen finans och fastighet finner större nytta med rekommendation 2.4 och 9.1 än 

de andra branscherna.  

 

7.1.9 Internationalisering 

Hypotes 14: det finns ett negativt samband mellan bolags exportandel och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

Vi kan inte uttala oss om något samband mellan bolagens exportandel och andelen 

avvikelser och rekommendationerna eftersom vi hade för stort bortfall på faktorn då 

många bolag väljer att inte redovisa detta i sina årsredovisningar. Eftersom vi hade ett 

bortfall på 90,8 procent skulle det bli missvisande att använda sig av variabeln i 

analyserna. Vi får därför förkasta hypotesen och kan således inte uttala oss om nyttan 

med Koden för de bolag med export. Skulle vi bortse från det stora bortfallet kunde vi 

genom Pearsons r utläsa att det inte fanns något signifikant samband mellan export och 

andelen avvikelser, vilket innebar att vi ändå skulle förkasta hypotesen. 
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Hypotes 15: det finns ett negativt samband mellan bolag med dotterbolag i utlandet och 

de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

  

Vi fann inga samband mellan dotterbolag i utlandet och andelen avvikelser eller 

rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1. Vi trodde att vi skulle finna ett negativt 

samband mellan bolagens dotterbolag i utlandet och andelen avvikelser eftersom vi 

trodde att bolagens incitament att legitimera sig mot utländska investerare skulle bidra 

till att bolagen skulle göra en lägre andel avvikelser. 

 

Globaliseringen i världen har bidragit till en diskussion kring en universal 

bolagsstyrningsmodell för att erhålla en samstämmighet mellan länderna och öka 

förståelsen mellan dem (Mabbet & Schelke 2009, Mullineux 2007) och på så vis öka 

jämförbarheten. Nu har inte länder världen över en och samma bolagsstyrningsmodell 

men förekomsten av en bolagsstyrningsmodell kan signalera att länderna är mer jämlika 

och på så vis attrahera investerare, kunder och andra intressenter. Nu fann vi inget 

signifikant samband som kunde stärka hypoteserna utifrån teorin och därför fick vi 

förkasta vår hypotes. Detta kan bero på att våra faktorer inte var rätt faktorer att mäta 

legitimitetens krafter i utlandet, speciellt eftersom vi har funnit ett signifikant samband 

mellan utländskt ägda bolag och bolagens avvikelser.  

 

Hypotes 16: Det finns ett negativt samband mellan om bolag är börsnoterade i utlandet 

och de rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

När vi gjorde den multipla linjära regressionen hittade vi inget signifikant samband 

mellan om bolagen är börsnoterade i utlandet och andel avvikelser som bolagen gör från 

Koden. Vår teorigenererade hypotes lyder att om bolag är börsnoterade i utlandet bör de 

göra en lägre andel avvikelser från rekommendationerna i Koden. Hypotesen grundades 

i att om bolag är börsnoterade i utlandet går det att anta att svenska bolag som kommit i 

kontakt med utländska koder redan har börjat utveckla sin bolagsstyrning i många 

avseenden som den svenska Koden tar upp rekommendationer kring (Olsson et al 2005) 

och därför är de mer inlärda på området. Aguilera och Cuervo-Cazzurra (2004) menar 

att bolag som är mer integrerade på den globala marknaden kommer att vara i större 

behov av Koden och därför går det att anta att bolag som är börsnoterade i utlandet 

kommer att välja att följa Kodens rekommendationer för att legitimera sig mot utlandet. 
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Men eftersom den multipla linjära regressionen inte visade något signifikant samband 

mellan börsnotering i utlandet och andel avvikelser fick vi förkasta hypotes 16.  

 

Däremot fann vi samband i den logistiska regressionen kring börsnotering i utlandet och 

rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1. Regressionen med 2.3 visade sig bli 

signifikant med börsnotering i utlandet på en 90 procentig säkerhetsnivå vilket innebar 

att vi inte kunde förkasta hypotes 16. Däremot visade det sig vara ett positivt samband 

vilket innebar att om bolagen är noterade i utlandet har de högre odds att göra 

avvikelser från rekommendation 2.3 i Koden. Detta innebar att vi ändå fick förkasta 

hypotesen eftersom vi hävdade att bolag som är börsnoterade i utlandet kommer att göra 

mindre avvikelser från Koden. En förklaring till detta skulle kunna vara att de bolag 

som är noterade på två börser väljer att följa den Kod på den börs där de har störst 

omsättning. Den bolagsstyrningskod i det land där de omsätter mest kan skilja sig från 

den svenska Koden och därför kan bolagen välja att avvika från den svenska Koden. 

Detta är inget vi har teoretiskt underlag på utan det är antaganden från vår sida. Det 

hade varit intressant att vid framtida forskning undersöka på vilken börs och vilket land 

de har störst omsättning och ha det i beaktande vid analysen. Vi kan därför anta att 

bolag som är noterade i utlandet inte finner någon nytta med Kodens rekommendation 

2.3 då de ökar deras odds att avvika från denna rekommendation i Koden.  

 

7.1.10 Institutionell miljö 

Hypotes 17: Det finns ett samband mellan vilken lista bolagen är noterade på och de 

rapporterade avvikelserna från Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

I den linjära regressionen fann vi ett signifikant samband mellan Small Cap och andelen 

avvikelser samt ett svagt signifikant samband mellan Mid Cap och andelen avvikelser. 

Detta innebar att vi inte kunde förkasta hypotesen och att vi har funnit ett samband 

mellan vilken börslista bolagen är noterade på och andelen avvikelser bolagen gör. Vi 

fann även ett svagt signifikant samband mellan Mid Cap och rekommendation 2.3 samt 

ett signifikant samband mellan Small Cap och rekommendation 10.1. Vi fann däremot 

inga signifikanta samband mellan börslistorna och rekommendationerna 2.4 och 9.1. Att 

vi finner samband mellan listor och bolagens avvikelser kan bero på att bolagen följer 

den norm och etik som finns inom den lista de tillhör för att skapa sig ett gott rykte och 
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allmän acceptans (Deegan & Unerman 2006). Vi kan på så vis uttala oss om att bolagen 

på de olika börslistorna har olika mycket nytta av Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

Börslistorna hänger samman med bolagets storlek då börslistindelningen baseras på 

olika storleksmått (Aktiespararna 2011). Vi fann ett samband mellan bolagets storlek 

och andelen avvikelser, att ju större bolagen är desto större andel avvikelser. Vi fann att 

Large Cap är den lista med de största börsnoterade bolagen och därför går det att anta 

att de bolag inom Large Cap har en större andel avvikelser relativt de andra listorna. 

Men utifrån medelvärdesanalys kan vi utläsa att Large Cap har i genomsnitt lägst andel 

avvikelser, vilket då inte är i enlighet med att ju större bolagen är desto större andel 

avvikelser. I den linjära regression fann vi även att bolagen inom Small Cap och Mid 

Cap tenderade att ha en högre andel avvikelser. Detta samband som vi har funnit mellan 

börslistor och avvikelserna bolagen gör är mer i enlighet med vår teori om att stora 

bolag är mer kontrollerade (Andres & Theissen 2008, Deegan & Unnerman 2006, Watts 

& Zimmerman 1986) och kommer därför att ha en större efterlevnad av Svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

7.2 Slutsats 

Bolagsstyrningskoder har bland annat uppkommit för att främja aktieägarnas intressen i 

de bolag där det har skett en separation mellan ägande och kontroll (Cankar et al 2010, 

Kollegiet 2011, Svernlöv 2008, Tagesson 2011). Den reviderade koden för Svensk kod 

för bolagsstyrning 2008 omfattar alla svenska börsnoterade bolag på OMX Nordic 

Exchange och NGM Equity. Bolagen måste följa Kodens rekommendationer om de inte 

väljer att avvika och då ska de förklara varför. Vi ville studera sambandet mellan olika 

faktorer och de avvikelser bolagen gör från Koden för att försöka finna något samband 

som kan förklara vem som finner nytta med Koden. Vi valde att mäta nytta genom 

andelen avvikelser, en lägre andel avvikelse innebär större nytta av Koden. Genom att 

komma fram till vilka som kan finna nytta med Koden kan vi resonera kring vikten av 

en Svensk kod för bolagsstyrning.  

 

I analysen kom vi fram till att ju större andel aktier ledningen äger i bolag desto större 

andel avvikelser skulle bolagen göra från Kodens rekommendationer, vilket innebar att 

vi inte kunde förkasta vår hypotes. Vi antar därmed att Koden inte är till så stor nytta för 

bolag som har ägare i ledningen och en förklaring till det kan vara att ledningen har 



Svensk kod för bolagsstyrning – Vem finner nytta med den? 

 

117 

 

incitament till att följa ägarnas intressen (Alchian & Demsetz 1972, Chrisman et al 

2004, Gomez-Meija & Wiseman 1997) och därmed finns inte ett behov av en Svensk 

kod för bolagsstyrning i detta avseende.  

 

Vi fann också att ju färre ledamöter som finns i en styrelse desto högre andel avvikelser 

gör bolagen från Koden. Utifrån detta resultat går det att anta att bolag med många 

styrelseledamöter har större nytta av Koden än de bolag som har färre 

styrelseledamöter. Vi tror att detta kan bero på att en styrelse med få ledamöter inte har 

den kapacitet som behövs för att implementera och kontrollera Koden i den omfattning 

som behövs för att främja god bolagsstyrning i bolaget. Det skulle även kunna bero på 

ett försök för bolagen att legitimera deras stora styrelse. Styrelsen är utifrån agentteorin 

en kontrollmekanism för ägarna där de ska kontrollera ledningen (Fama & Jensen 

1983). Det går därför att anta att om bolag har en stor styrelse innebär det att det finns 

ett behov av en större kontroll och därför borde bolagen följa Kodens 

rekommendationer för att erhålla en bättre bolagsstyrning. Skulle bolagen trots deras 

stora styrelse ha en hög andel avvikelser skulle detta kunna sticka i allmänhetens ögon. 

  

 I diskussionen kom vi även fram till att det fanns skillnader mellan revisionsbyråerna 

som bolagen anlitar och efterlevnaden av Koden och har därmed inte förkastat vår 

hypotes om att det finns ett samband mellan vilka revisionsbyråer som bolagen anlitar 

och avvikelserna från Koden. Utifrån det kan vi indikera att olika revisionsbyråer finner 

olika mycket nytta med Koden.  

 

Två intressanta samband som vi fann inom ägarkategorier var att institutionellt ägda 

bolag tenderar att avvika mindre från Kodens rekommendationer relativt familjeägda 

bolag, vilket innebar att vi inte kunde förkasta vår hypotes. Detta ledde till att vi kunde 

dra slutsats om att institutionellt ägda bolag har nytta av Koden då den kan främja de 

institutionella investerarnas intressen i bolaget (Thomsen 2006). Det andra sambandet 

fann vi mellan utländskt ägda bolag och andel avvikelser. Detta innebär att vi inte kunde 

förkasta vår hypotes då vi fann att utländskt ägda bolag tenderar att avvika mindre från 

Kodens rekommendationer relativt familjeägda bolag. Vi kan på så vis även dra slutsats 

om att utländskt ägda bolag har mer nytta av Koden för att kunna legitimera sig mot 

utlandet och därigenom kunna locka utländskt kapital (Aguilera & Cuervo-Cazurra 

2004, Jonnergård & Kärreman 2004). 
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När det gäller bolags storlek fann vi att ju högre nettoomsättning bolagen har desto 

högre andel avvikelser från Koden tenderar dem att göra, vilket resulterar i en slutsats 

kring att stora bolag inte finner lika stor nytta med Koden som vi trodde de skulle göra 

eftersom de är mer kontrollerade på marknaden än vad små bolag är (Deegan & 

Unerman 2006). Går vi vidare till bolags lönsamhet trodde vi att bolag med högre 

lönsamhet skulle avvika mer från Koden. Detta kunde vi bekräfta och därigenom drar vi 

slutsatsen om att bolag med hög lönsamhet inte har så stor nytta av Koden. Anledningen 

till detta kan vara att investerarna inte bryr sig så mycket om ifall bolag avviker så länge 

det går bra för dem (MacNiel & Li 2006) och därför har de ingen större nytta av Koden. 

 

När vi undersökte branscherna och avvikelserna från Koden fann vi att bolagen i vissa 

branscher tenderar att ha en högre andel avvikelser från Kodens rekommendationer än 

bolag i andra branscher. Detta innebär att vissa branscher kan ha en större nytta av 

Kodens rekommendationer eftersom vissa branscher väljer att följa Koden i en större 

omfattning än andra branscher. Anledning till detta kan vara de rådande förhållanden 

som är i de olika branscherna, vissa kan bestå av till exempel större konkurrens och 

därför kan det bli viktigare för dem att följa Koden för att bli slagkraftiga på marknaden 

(Cankar et al 2010).  

 

Vi fann ett samband mellan börslistorna Small Cap och Mid Cap med andelen 

avvikelser vilket innebar att vi inte kunde förkasta vår hypotes om att det finns ett 

samband mellan börslistorna och efterlevnaden av Koden. Utifrån detta kan vi dra 

slutsatsen om att börslistorna har olika mycket nytta av Koden eftersom vissa börslistor 

har en högre andel avvikelser från Koden än andra listor.   

 

Om vi går vidare till att försöka besvara vilka faktorer som varierar med 

rekommendationerna 2.3, 2.4, 9.1 och 10.1 börjar vi med rekommendation 2.3 som 

handlar om sammansättningen av valberedningen i bolag. Vi fann att ju större röstandel 

ledningen har i bolagen desto större odds är det att bolaget tenderar att avvika från 2.3. I 

analysen kunde vi utläsa att ju högre lönsamhet bolagen har desto större odds är det att 

de avviker på rekommendationen. Den sista variabeln som har ett samband med 2.3 är 

om bolaget är börsnoterat i utlandet. Vi kunde utläsa att bolag som är börsnoterade i 

utlandet hade ett högre odds på att avvika från 2.3. Går vi vidare till 2.4 fann vi likadant 

samband mellan ledningens röstandel som vi fann i 2.3. Men i 2.4 kunde vi utläsa att 
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branschen finans och fastighet tenderade att ha ett mindre odds på att avvika från 

rekommendationen. När vi analyserade 9.1 fann vi att ju fler kvinnliga styrelseledamöter 

i ett bolag desto större odds var det att bolagen skulle avvika från rekommendation 9.1. 

Även i denna rekommendation fann vi samband med branschen finans och fastighet, att 

den tenderar att ha ett mindre odds på att avvika från 9.1. Vi fann även att de bolag som 

anlitar PwC, Ernst & Young eller KPMG kommer ha ett högre odds att inte avvika från 

9.1. Den sista rekommendationen som vi analyserade var 10.1 och på denna 

rekommendation fann vi två samband med de oberoende variablerna. Först fann vi ett 

samband med andelen kvinnliga styrelseledamöter, ju fler kvinnliga styrelseledamöter 

desto större odds att de avviker från 10.1. Det andra sambandet visade sig mellan 

rekommendationen och ägarkoncentrationen då vi fann att ju högre koncentrerat ett 

bolag är desto större odds är det avviker mindre från 10.1  

 

Vi är smått förvånade över att vi inte fann något signifikant samband mellan 

ägarkoncentration och bolagens avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning eftersom 

vi inledningsvis trodde att Koden främst var riktad mot stora bolag med spritt ägande 

(Sevenius 2007). Vi antog att i bolag med koncentrerat ägande minskar 

agentproblematiken eftersom det oftast finns kontrollägare likaså för familjeägda bolag 

(La Porta et al 1998). Vi trodde även att små bolag inte har samma behov av Koden 

eftersom relationen mellan ägare och företagsledning är annorlunda och inte bidrar till 

liknande agentproblem (Sevenius 2007).  

 

Sevenius (2007) lyfter fram att många av Kodens regler och lösningar är för betungande 

och fördyrande för små bolag som inte har de ekonomiska eller personella resurser som 

krävs för att implementera alla Koden fullständigt. I några av de 

bolagsstyrningsrapporter vi observerade skrev bolagen att Koden inte var anpassat för 

dem och att det krävdes ett för stort administrativt arbete och därför valde de att avvika. 

Detta bekräftar våra antagande om att Koden inte är av lika stor nytta för små bolag som 

för stora bolag. Detta är dock något vi får förkasta eftersom vi fann samband på att 

större bolag tenderar att ha en större andel avvikelser.  

 

Något som kan förklara varför vi fick förkasta antagandet om att koncentrerat ägda 

bolag inte har samma behov av Koden kan bero på att i bolag med kontrollägare uppstår 

agentproblematik mellan kontrollägarna och minoritetsägarna (Cankar et al 2010, La 
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Porta et al 1998, Sevenius 2007) som istället kan öka behovet av Koden för 

minoritetsägarna för att skydda deras intressen i bolaget. Då är den väsentliga frågan om 

besluten om efterlevnaden av Kodens rekommendationer utförs av styrelsen, ledningen 

eller bolagsstämman och hur stor påverkan minoritetsägarna har i sådana fall. Eftersom 

det svenska näringslivet domineras av kontrollägare (Carlsson 2007, Kollegiet 2011, 

Sinani et al 2008) kan det innebära att en Svensk kod för bolagsstyrning är i större 

behov för minoritetsägarna som kan bli exploaterade av kontrollägarna (Chrisman et al 

2004). På så vis borde Koden vara utformad för att även skydda minoritetsägarnas 

intressen. Koden (2008) å andra sidan lyfter fram att aktiva ägare kan främja en väl 

avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och ledningen samtidigt som de nämner att en 

stark ägarmakt inte bör missbrukas till skada för övriga aktieägare. När det gäller skydd 

för minoritetsägare hänvisar Koden till aktiebolagslagen som innehåller flera regler som 

ska skydda minoritetsägarna (Koden 2008). På så vis skulle det gå att tolka som att 

Koden tar mer hänsyn till kontrollägarnas intressen snarare än minoritetsägarnas.   

 

Utifrån våra tester finner vi variation på sambanden mellan faktorerna och andelen 

avvikelser eller rekommendationer. Detta kan indikera att olika rekommendationer är av 

olika stor vikt för bolagen beroende på bolagens faktorer. Alla rekommendationer 

behöver således inte vara av nytta för bolagen och det kan vara en indikation på att 

Svensk kod för bolagsstyrning inte är utformad för att passa alla svenska börsnoterade 

bolag. Koden borde kanske vara utformad som en guidebok för god bolagsstyrning 

snarare än som rekommendationer som bolagen måste följa så länge de inte förklarar 

varför de avviker. Samtidigt går det att tolka det på ett annat sätt, det är en fördel att det 

går att avvika från Koden eftersom vi utifrån våra tester kan se att Koden inte är av 

nytta för alla bolagens faktorer.  

 

7.3 Teoretisk relevans 

Utifrån våra slutsatser kan vi bekräfta en del av den teori som låg i grund för vår 

hypotesutformning. Vi kan antyda att i bolag med separation av ägande och kontroll 

behöver ägarna incitament, i form av aktier i vårt fall, för att få ledningen att agera i 

ägarnas intressen (Jensen & Meckling 1976). Ledningens ägande i bolag bekräftar 

teorin om agentens nyttomaximering (Deegan & Unerman 2006, Fama 1980, Jensen & 

Meckling 1976, Watts & Zimmerman 1986). Genom att ledningen får ägande i bolaget 
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påverkar det dem att agera i ägarnas intressen. Hade inte ledningen haft någon form av 

incitament till att agera i ägarnas intressen hade de förmodligen istället agerat efter 

egenintresse. 

 

I ett samhälle där politik har kommit att spela en stor roll antog vi att den politiska 

påverkan på stora bolag skulle bidra till en ökad efterlevnad av Koden då de skulle vara 

mer kontrollerade eftersom de har en större makt i näringslivet än mindre företag 

(Deegan & Unerman 2006). Även Andres och Theissen (2008) bekräftar vårt antagande 

om att stora bolag är mer kontrollerade och därför går det att utifrån det anta att det ger 

bolagen incitament till att ha en högre andel efterlevnad. Emellertid motbevisar vår 

slutsats detta då vi finner att större bolag tenderar att ha en större andel avvikelser från 

Koden. Bland svenska börsnoterade bolag har vi funnit att större bolag har större andel 

avvikelser, vilket är ett intressant samband då det går emot att stora bolag skulle känna 

av att de är hårdare kontrollerade och borde således ha en högre efterlevnad av Koden. 

Det hade behövts forskats mer kring bolagens incitament att följa olika former av lagar 

och rekommendationer för att berika teorin med vad som kan påverka deras efterlevnad. 

En intressant aspekt gällande att vårt resultat går emot den teori som ligger i grund för 

hypotesutformningen är att Koden kanske inte anses vara av så stor nytta och vikt för 

bolagen och att de därför väljer avvika eftersom de tror och är medvetna om att 

intressenter och allmänheten inte lägger någon större vikt vid efterlevnaden av Koden.  

 

Vi kan däremot bekräfta MacNiel och Lis (2006) hypotes kring att investerare tycks 

vara mer beredda på att acceptera ett bolags avvikelser om det går bra för bolaget. 

Enligt vårt resultat tenderar bolag med godare lönsamhet att ha en större andel 

avvikelser från Koden. Det går att anta att bolagen med godare lönsamhet har kännedom 

om att så länge det går bra för dem kommer de inte kontrolleras utförligare.  

 

Utifrån vårt resultat antar vi att det finns ett flertal faktorer som inte finner någon nytta 

med Koden. Vi finner att trots teorins indikationer på att stora bolag borde ha en större 

efterlevnad av Koden då de är mer kontrollerade, tenderar de att ha en större andel 

avvikelser. Vi finner även att bolag med god lönsamhet har en större andel avvikelser. 

Dessa två indikerar att bolagen, trots att de borde vara mer kontrollerade eftersom de 

har större makt i näringslivet (Deegan & Unerman 2006), väljer att avvika i en större 

omfattning. Thomsen (2006) tar upp att det saknas bevis på att koder tenderar att 
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förbättra bolags resultat. Vårt resultat visar att bolag med godare lönsamhet tenderar att 

avvika i en större omfattning och kan på så vis förmoda att Koden inte bidrar till att 

förbättra bolagens resultat. 

 

Enligt Thomsen (2006) har akademiker från början av Kodens uppkomst varit skeptiska 

till koder eftersom de anser att det inte finns tillräckligt med teoretiska och empiriska 

studier om dem. Vår studie har bidragit med empiriskt bevis gällande svenska 

börsnoterade bolags efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning. Vi finner att vårt 

resultat indikerar liknande resonemang som en del av den teori som låg i grund för 

hypoteserna och kan därför bidra till att ge en förklaring på hur nyttan med Koden kan 

uppfattas av olika faktorer i samhället. Vi bidrar inte med en förståelse kring ifall koder 

bidrar till en effektivare bolagsstyrning utan vi kan istället dra slutsatser kring 

implementering av Koden på grund av legitimitetsskäl (Aguilera & Cuervo-Cazurra 

2004, Zattoni & Cuomo 2008). Något som kan bekräfta legitimitetens krafter är vårt 

resultat kring utländskt ägda bolag då vi fann att de tenderade att ha en lägre andel 

avvikelser i jämförelse med familjeägda bolag, vilket kan bero på att de vill legitimera 

sig mot utländska investerare då det signalerar ett investerarskydd (Aguilera & Cuervo-

Cazurra 2004, Jonnergård & Kärreman 2004). Återigen bekräftar vårt resultat 

resonemangen kring legitimitetsskälen som grund för implementering av 

bolagsstyrningskoder. 

 

7.4 Praktisk relevans 

Vi har funnit olika samband mellan våra faktorer och bolagens avvikelser som i 

slutändan bidrog till att vi kunde dra slutsatser om vem som finner nytta med Koden. Vi 

finner bland annat att stora bolag, bolag med god lönsamhet och bolag där ledningen 

äger en större andel aktier i bolaget inte finner någon större nytta med Koden. Detta kan 

anses vara något motsägelsefullt eftersom Kodens syfte är att förbättra bolagsstyrningen 

och bidra till ett effektivare näringsliv och även stärka näringslivet i det svenska 

samhället (SOU 2004:130). Om svenska stora bolag och bolag med god lönsamhet, som 

bidrar till att effektivisera det svenska näringslivet, väljer att göra en högre andel 

avvikelser från Koden går det att anta Koden inte uppfyller sina syften eller bolagens 

behov. 

  



Svensk kod för bolagsstyrning – Vem finner nytta med den? 

 

123 

 

Med vår studie kan vi väcka en diskussion kring att Svensk kod för bolagsstyrning inte 

är fullt utformad och anpassad efter svenska bolag och att det inte riktigt uppfyller dess 

huvudsyften. Kollegiet borde således titta över vad som ligger till grund vid skapandet 

av rekommendationerna och till vilka ägare de riktar sig.  

 

7.5 Förslag till framtida forskning 

I vår undersökning fick vi använda oss av den reviderade Koden för 2008, trots att det 

finns en reviderad Kod för 2010. Anledningen till att vi inte kunde använda oss av den 

senaste reviderade Koden var för att 2010 års årsredovisningar inte hade publicerats när 

vi började med vår uppsats. Vi fick då samla data från 2009 års noterade bolag och 

därmed använda den reviderade Koden för 2008, eftersom det var den som 2009 års 

bolag skulle följa. Förslag till fortsatt forskning kan då vara att undersöka 2010 års 

noterade bolag med den reviderade Koden för 2010. En intressant aspekt hade då varit 

att jämföra 2009 års bolag med 2010 års bolag för att se om det finns skillnader mellan 

koderna och om det har bidragit till att avvikelserna från Koden har förändrats efter 

implementeringen av den reviderade Koden för 2010. Detta hade kunnat vara givande 

för att undersöka om rekommendationerna som hade flest avvikelser år 2009 inte finns 

kvar i Koden längre. 

 

Ett annat förslag till framtida forskning är att det hade varit intressant att undersöka 

kostnaderna som uppkommit av att Koden har implementerats i Sverige. Med detta hade 

det gått att se vilken nytta som företagen har av Koden genom att se hur stora kostnader 

de lagt ner på att försöka skapa en god bolagsstyrning och därigenom se om bolagen 

tyckt det varit värt det eller inte. Därmed skulle det gå att dra slutsatser om Koden är till 

nytta för stora eller för små bolag, eller för både och. Det går att tänka sig att stora bolag 

har mer resurser för att implementera en kod för god bolagsstyrning än vad ett litet 

bolag har. 

 

I denna studie fick vi förkasta hypotesen om att koncentrerat ägda bolag tenderar att 

avvika i en högre grad av Koden och kunde därför inte uttala oss om vilken nytta de 

finner med Koden. Vi diskuterade att i koncentrerat ägda bolag kan agentproblematik 

uppstå mellan kontrollägare och minoritetsägare (Cankar et al 2010, La Porta et al 1998, 

Sevenius 2007) och vi antog att det kan bidra till att det ökar behovet av en Kod för att 
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skydda minoritetsägarna. Att skydda ägarna är centralt vid bolagsstyrning och det hade 

därför varit intressant att vid framtida forskning undersöka vilka ägare dessa 

bolagsstyrningskoder är mest ämnade för.  

 

Ännu ett sätt att undersöka nyttan med Koden hos bolagen hade varit att undersöka 

företag som inte omfattas av Kodens rekommendationer. Det kan vara så att de ändå 

väljer att följa den och då går det att diskutera varför de väljer att göra det trots att de 

inte behöver.  Därigenom hade det kanske gått att dra slutsatser kring nyttan med 

Kodens bestämmelser.  
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Bilaga 1 

Rekommendationerna i Svensk kod för bolagsstyrning 2008. 

III. Regler för bolagsstyrning (detta är ett direkt utdrag ur Svensk Kod för 

bolagsstyrning) 

 

1. Bolagsstämma 

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta 

beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att 

förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och 

välinformerat sätt. 

 

1.1 När tid och ort för bolagsstämma har fastställts ska uppgift om detta utan dröjsmål, 

inför årsstämma senast i samband med tredje kvartalsrapporten, lämnas på bolagets 

webbplats. Där ska även framgå vid vilken tidpunkt en begäran från aktieägare att få ett 

ärende behandlat på stämman ska ha inkommit för att kunna tas in i kallelsen. 

 

1.2 Kallelse och övrigt underlag till bolagsstämma ska ha sådan utformning och utfärdas 

respektive tillhandahållas i sådan tid att bolagets aktieägare kan bilda sig en välgrundad 

uppfattning om de ärenden som ska behandlas. 

 

1.3 Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande och så många av de övriga 

styrelseledamöterna närvara att styrelsen är beslutför. Verkställande direktören ska 

närvara. 

Vid årsstämma ska minst en ledamot av bolagets valberedning, minst en av bolagets 

revisorer samt såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter närvara. 

 

1.4 Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. Förslaget 

ska presenteras i kallelsen till stämman. 

 

1.5 Bolagsstämma ska hållas på svenska och det material som presenteras ska finnas 

tillgängligt på svenska. Om ägarkretsens sammansättning så motiverar, och det är 

försvarbart med hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar, ska simultantolkning 

till annat språk erbjudas och hela eller delar av stämmomaterialet översättas. 
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1.6 Till justerare av protokoll från bolagsstämma ska utses aktieägare eller ombud för 

aktieägare som inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget. 

 

1.7 Protokoll från senaste årsstämma och därefter hållna bolagsstämmor ska göras 

tillgängliga på bolagets webbplats, varvid röstlängden från stämman inte behöver 

redovisas. Om ägarkretsens sammansättning så motiverar, och det är försvarbart med 

hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar, ska protokollet även finnas på annat 

språk än svenska. 

 

2. Val och arvodering av styrelse och revisor 

Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, 

strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda 

beslut. 

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans 

beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för 

nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, 

tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i 

valberedningsarbetet. 

 

2.1 Bolaget ska ha en valberedning. 

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt 

arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. 

Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. 

 

2.2 Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska 

utses. 

Beslutet ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar 

valberedningen innan dess arbete är slutfört. 

 

2.3 Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. 

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget 
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och bolagsledningen.
1
 Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen 

ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska 

vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp 

av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. 

 

2.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av 

valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte 

vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen 

får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
2
 

 

2.5 Bolaget ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, på bolagets 

webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Om ledamot 

utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Om ledamot lämnar valberedningen ska 

uppgift om detta lämnas. Utses ny ledamot, ska motsvarande information om den nya 

ledamoten lämnas. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan 

lämna förslag till valberedningen. 

 

2.6 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse 

eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. I anslutning till att kallelse 

utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande 

beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens 

sammansättning i 4.1. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens 

ordförande i nära anslutning till sin avgång från 

uppdraget som verkställande direktör ska även detta motiveras. 

På webbplatsen ska samtidigt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller 

omval uppgift lämnas om 

• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 

• uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, 

• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra 

                                                
1 För bolag med aktier upptagna till handel på de reglerade marknader som drivs av OMX Nordic Exchange 

Stockholm eller NGM återfinns definition och kriterier för bedömning av oberoende i respektive börs tvingande 

noteringskrav. 
2
 Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar mer än tio procent av det totala antalet aktier eller röster i 

bolaget. För bolag med aktier upptagna till handel på de reglerade marknader som drivs av OMX Nordic 

Exchange Stockholm eller NGM återfinns definition och kriterier för bedömning av oberoende i respektive börs 

tvingande noteringskrav. 
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finansiella instrument i bolaget, 

• om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande 

till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, samt 

• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen. 

 

2.7 Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum 

lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera 

sina förslag. 

 

3. Styrelsens uppgifter 

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares 

intresse. 

 

3.1 I styrelsens uppgifter ingår bland annat att 

• fastställa verksamhetsmål och strategi, 

• tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör, 

• se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets 

verksamhet, 

• se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar 

och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, 

• se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt 

• säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är 

korrekt, relevant och tillförlitlig. 

 

3.2 Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför 

bolaget. 

 

4. Styrelsens storlek och sammansättning 

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att 

förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet. 

 

4.1 Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 
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bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn 

könsfördelning ska eftersträvas. 

 

4.2 Suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska inte utses. 

 

4.3 Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller 

i ledningen av bolagets dotterbolag
3
. 

 

4.4 Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även vara 

oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
4
. Den som nomineras till 

styrelseledamot ska förse valberedningen med erforderligt underlag för bedömning av 

eventuell beroendeställning i ovan angivna avseenden. 

 

4.5 Styrelseledamot ska inte utses för längre tid än till slutet av nästa årsstämma. 

 

5. Styrelseledamots uppdrag 

Styrelseledamot ska ägna uppdraget den tid och omsorg och tillägna sig den kunskap 

som erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intresse. För att styrelsen ska 

kunna fatta väl underbyggda beslut ska verkställande direktören förse styrelsen med 

erforderligt underlag för dess arbete både inför och mellan styrelsens sammanträden. 

 

5.1 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och 

begära den information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta 

väl underbyggda beslut. 

 

5.2 Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om bolagets verksamhet, organisation, 

marknader m.m. som erfordras för uppdraget. 

 

 

                                                
3 För bolag med aktier upptagna till handel på de reglerade marknader som drivs av OMX Nordic Exchange 

Stockholm eller NGM ingår regeln i respektive börs tvingande noteringskrav. 
4 Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget. För 

bolag med aktier upptagna till handel på de reglerade marknader som drivs av OMX Nordic Exchange 

Stockholm eller NGM ingår regelns första stycke i respektive börs tvingande noteringskrav. I dessa återfinns 

även kriterier för bedömning av oberoende. 
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6. Styrelseordförande 

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat 

och bedrivs effektivt. 

 

6.1 Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt 

uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet 

av nästa årsstämma. 

 

6.2 Om styrelsens ordförande är anställd i eller har stadigvarande uppdrag för bolaget 

utöver ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan ordföranden och 

verkställande direktören klargöras i styrelsens arbetsordning och instruktion för 

verkställande direktören. 

 

6.3 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att 

styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt  

• organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för styrelsens arbete, 

• se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning 

samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt 

finner lämplig, 

• se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om 

bolaget, 

• ansvara för kontakter med ägarna i ägarfrågor och förmedla synpunkter från 

ägarna till styrelsen, 

• se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag 

för sitt arbete, 

• efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dagordning för 

styrelsens sammanträden, 

• kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt 

• se till att styrelsens arbete årligen utvärderas. 

 

7. Styrelsens arbetsformer 
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Formerna för styrelsens arbete ska fastställas av styrelsen och vara tydliga och väl 

dokumenterade. 

 

7.1 Styrelsen ska minst en gång per år pröva styrelsens arbetsordning, instruktion för 

verkställande direktören och rapporteringsinstruktion med avseende på aktualitet och 

relevans. 

 

7.2 Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå 

vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott samt 

hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Utskott ska protokollföra sina sammanträden 

och protokollen ska tillhandahållas styrelsen. 

 

7.3 Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag 

som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattats. Protokollet 

ska sändas till styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter styrelsesammanträdet. 

 

8. Utvärdering av styrelse och verkställande direktör 

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens 

och verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling 

av deras arbete. 

 

8.1 Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera 

styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Resultatet 

av utvärderingen ska i relevanta delar redovisas för valberedningen. 

 

8.2 Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång 

per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen från bolagsledningen ska 

närvara. 

 

9. Ersättningar till ledande befattningshavare 

Bolaget ska ha formaliserade och bekantgjorda processer för beslut om ersättningar till 

ledande befattningshavare. 
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9.1 Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om 

ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan 

vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen. Om styrelsen finner det mer 

ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att 

styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet. 

 

9.2 Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram till bolagsledningen. Styrelseledamöter ska inte delta i aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen eller andra 

anställda. Om ett program riktas till styrelsen ska bolagsstämman besluta om 

programmet. Bolagsstämmans beslut ska omfatta de väsentliga villkoren i programmet. 

Beslutsunderlaget ska möjliggöra för aktieägarna att i god tid före bolagsstämman på ett 

enkelt sätt bilda sig en uppfattning om motiven för programmet, de väsentliga villkoren 

i programmet samt eventuell utspädning och vad programmet sammanlagt kan beräknas 

kosta bolaget vid olika tänkbara utfall. 

 

10. Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll 

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som 

säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll 

efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse 

med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. 

 

10.1 Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av minst tre 

styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande 

till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av utskottet ska vara oberoende i 

förhållande till bolagets större ägare. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen ska 

inte vara ledamot av utskottet. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela 

styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i 

bolagsledningen inte deltar i arbetet. 

 

10.2 Revisionsutskottet ska 

• svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets 
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finansiella rapportering
5
,7 

• fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning 

och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och 

interna revisionen och synen på bolagets risker, 

• fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla  

av bolagets revisor, 

• utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet 

av utvärderingen, samt 

• biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering 

av revisionsinsatsen. 

 

10.3 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören eller 

annan person från bolagsledningen, träffa bolagets revisor. 

 

10.4 Styrelsen ska se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt 

granskas av bolagets revisor. 

 

10.5 Styrelsen ska årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets 

system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. 

 

10.6 I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen 

årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna 

kontrollen motivera sitt ställningstagande. 

 

11 Information om bolagsstyrning 

Styrelsen ska årligen i en bolagsstyrningsrapport och på sin webbplats informera 

aktieägare och kapitalmarknad om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur 

bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

                                                
5 Kvalitetssäkringen av bolagets finansiella rapportering sker normalt genom att utskottet behandlar alla kritiska 

redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar. Det förutsätts att utskottet bl.a. behandlar 

frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentlig osäkerhet i redovisade värden, ej korrigerade felaktigheter, 

händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuellt konstaterade oegentligheter 

och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet. 
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11.1 Bolaget ska upprätta en bolagsstyrningsrapport som ska fogas till bolagets 

årsredovisning
6
. Bolaget ska i bolagsstyrningsrapporten, för varje regel i Koden som det 

har avvikit från, redovisa denna avvikelse, beskriva den lösning som valts i stället samt 

ange skälen för detta. Av rapporten ska framgå vilka delar som har granskats av 

bolagets revisor. 

11.2 Följande uppgifter ska lämnas i bolagsstyrningsrapporten, om de inte framgår av 

årsredovisningen: 

• sammansättningen av bolagets valberedning och om ledamot har utsetts av viss ägare, 

varvid ägarens namn också ska anges, 

• för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som anges i 2.6 tredje stycket, 

• arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste 

räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots 

närvaro vid styrelsesammanträden, 

• sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelseutskott och 

respektive ledamots närvaro vid utskottens sammanträden, 

• för verkställande direktören 

– ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 

– väsentliga uppdrag utanför bolaget, och 

– eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra 

finansiella instrument i bolaget samt väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag 

som bolaget har betydande affärsförbindelser med, 

• eventuella överträdelser under det senaste räkenskapsåret av det noteringsavtal bolaget 

omfattas av eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av respektive börs 

disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden, samt 

• i ett särskilt avsnitt, styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhantering 

avseende den finansiella rapporteringen enligt 10.5. 

 

11.3 Bolaget ska på sin webbplats ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor 

där den senaste bolagsstyrningsrapporten och aktuell bolagsordning ska finnas 

tillgängliga tillsammans med den information som enligt Koden ska lämnas eller finnas 

tillgänglig på webbplatsen.
7
 

                                                
6 8 Rapporten kan ingå i den tryckta årsredovisningen eller utgöra en särskild rapport men utgör inte en del av de 

formella årsredovisningshandlingarna. 
7 Se 1.1, 1.7, 2.5 och 2.6. 
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På avdelningen för bolagsstyrningsfrågor ska dessutom aktuell information i följande 

avseenden lämnas: 

• uppgift om styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor, samt 

• en utförlig redogörelse för vart och ett av samtliga utestående aktie- och 

aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram. 

Med aktuell avses att informationen ska uppdateras inom sju dagar efter att den 

förändrats eller förändringen blivit känd för bolaget. 
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Tabell 1: Beskrivande statistik över rekommendationerna 

 
Andel 

avvikelser 

Antal 

avvikelser 

Antal 

bolag 

Procent 

,000000 0 120 46,3 

,023810 1 93 35,9 

,047619 2 36 13,9 

,071429 3 7 2,7 

,095238 4 1 ,4 

,142857 6 1 ,4 

,190476 8 1 ,4 

Total   259 100,0 

 

Tabell 2: Beskrivande statistik – över andel avvikelser 

 

Beroende variabel Antal avvikelser Medelvärde % 

1.1 9 3,47 

1.2 0 0 

1.3 1 0,39 

1.4 0 0 

1.5 4 1,54 

1.6 0 0 

1.7 3 1,16 

2.1 10 3,86 

2.2 2 0,77 

2.3 24 9,27 

2.4 38 14,67 

2.5 14 5,41 

2.6 2 0,77 

2.7 0 0 

3.1 3 1,16 

3.2 0 0 

4.1 3 1,16 

4.2 9 3,47 

4.3 1 0,39 

4.4 4 1,54 

4.5 0 0 

5.1 0 0 

5.2 0 0 

6.1 2 0,77 

6.2 0 0 

6.3 0 0 

7.1 0 0 

7.2 0 0 

7.3 0 0 

8.1 3 1,16 

8.2 4 1,54 

9.1 30 11,58 

9.2 1 0,39 

10.1 40 15,44 

10.2 0 0 

10.3 5 1,93 

10.4 12 4,63 

10.5 1 0,39 

10.6 8 3,09 

11.1 0 0 

11.2 0 0 

11.3 1 0,39 

Totalt 234 2,15 
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t Sig. 

 

Ostand. 

B 

Std. 

Fel Stand. Beta Tolerans 

(Konstant) ,035 ,024   1,489 ,139   

Ledningens aktieandel ,004 ,002 ,213 2,110 ,037 ,550 

Räntabilitet på totalt kapital ,011 ,005 ,184 2,206 ,030 ,809 

Antal anställda ,006 ,003 ,239 1,692 ,094 ,280 

Herfindahl index/röst -,001 ,005 -,011 -,113 ,910 ,568 

Deloitte -,032 ,022 -,444 -1,482 ,141 ,063 

Grant Thornton -,053 ,026 -,293 -2,019 ,046 ,267 

SET -,062 ,026 -,342 -2,415 ,017 ,280 

KPMG och Ernst & Young -,016 ,029 -,063 -,548 ,585 ,428 

Manlig och kvinnlig revisor -,031 ,021 -,538 -1,449 ,150 ,041 

Kvinnlig revisor -,037 ,021 -,744 -1,753 ,083 ,031 

Andel kvinnliga styrelseledamöter -,013 ,010 -,109 -1,298 ,197 ,792 

Antal styrelseledamöter -,001 ,001 -,203 -1,594 ,114 ,345 

Institutionellt ägt/röster -,012 ,005 -,218 -2,395 ,018 ,677 

Utländskt ägt/röster -,016 ,008 -,170 -1,953 ,054 ,742 

Statligt ägt/röster -,018 ,026 -,068 -,669 ,505 ,537 

Bransch: Energi ,004 ,024 ,016 ,175 ,862 ,642 

Bransch: Material ,004 ,010 ,042 ,463 ,644 ,696 

Bransch: Sällanköp -,001 ,006 -,014 -,158 ,875 ,690 

Bransch: Dagligvaror ,022 ,011 ,169 2,061 ,042 ,832 

Bransch: Hälsovård ,010 ,007 ,137 1,384 ,169 ,575 

Bransch: Finans & fastighet ,010 ,007 ,176 1,457 ,148 ,385 

Bransch: IT ,016 ,006 ,261 2,661 ,009 ,584 

Bransch: Telekom ,008 ,015 ,052 ,530 ,597 ,581 

Large cap -,001 ,008 -,014 -,089 ,929 ,244 

Mid cap ,007 ,005 ,154 1,421 ,158 ,479 

NGM Equity ,071 ,016 ,391 4,427 ,000 ,719 

Börsnotering i utlandet ,004 ,011 ,036 ,345 ,731 ,526 

PwC -,039 ,021 -,873 -1,857 ,066 ,025 

R²: 0,411 

Justerat R²: 0,254 

 

F-värde: 2,618 

Sig: 0,000 

Tabell 3: Multipel linjär regression för modell 1 

 

  

  

t Sig. 

 

Ostand. 

B Std. Fel Stand. Beta Tolerans 

(Konstant) -,061 ,031   -1,990 ,049   

Ledningens aktieandel ,005 ,002 ,227 2,291 ,024 ,563 

Räntabilitet på totalt kapital ,009 ,005 ,154 1,968 ,052 ,897 

Herfindahl index/röster -,001 ,005 -,016 -,164 ,870 ,572 

Deloitte ,009 ,006 ,119 1,347 ,181 ,709 

Grant Thornton -,013 ,015 -,072 -,848 ,398 ,773 

SET -,020 ,014 -,112 -1,406 ,163 ,870 

KPMG och Ernst & Young ,023 ,020 ,091 1,141 ,256 ,863 

Manlig och kvinnlig revisor ,009 ,005 ,155 1,812 ,073 ,753 

Kvinnlig revisor ,003 ,005 ,059 ,649 ,518 ,669 

Andel kvinnliga styrelseledamöter -,010 ,010 -,084 -1,031 ,305 ,825 

Styrelse -,002 ,001 -,227 -1,829 ,070 ,357 

Utländskt ägt/röst -,003 ,008 -,029 -,316 ,753 ,666 

Statligt ägt/röst ,002 ,027 ,009 ,087 ,931 ,512 

Bransch: Energi -,002 ,023 -,008 -,094 ,925 ,694 

Bransch: Material ,005 ,010 ,049 ,554 ,581 ,691 

Bransch: Sällanköp -,001 ,006 -,019 -,216 ,829 ,697 

Bransch: Daglig ,021 ,010 ,160 1,996 ,048 ,856 

Bransch: Hälsovård ,010 ,007 ,136 1,431 ,155 ,610 

Bransch: Finans & fastighet ,006 ,005 ,105 1,129 ,262 ,635 

Bransch: IT ,018 ,006 ,285 2,895 ,005 ,570 

Bransch: Telekom ,006 ,014 ,039 ,401 ,689 ,588 

Mid cap ,007 ,004 ,156 1,780 ,078 ,713 

Börsnotering i utlandet ,003 ,011 ,030 ,301 ,764 ,553 

Nettoomsättning ,007 ,003 ,258 2,131 ,035 ,375 

PwC och KPMG ,043 ,021 ,167 2,038 ,044 ,819 

Familjeägt/röster ,014 ,005 ,268 2,677 ,009 ,551 

Small cap ,073 ,016 ,401 4,562 ,000 ,714 

R²: 0,416 

Justerat R²: 0,267 

 

F-värde: 2,798 

Sig: 0,000  

Tabell 4: Multipel linjär regression för modell  
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t Sig. 

 

Ostan. B 

Std. 

Fel Stand. Beta Tolerans 

(Konstant) -,001 ,033   -,019 ,985   

Herfindahl index/röst ,000 ,005 -,005 -,053 ,958 ,581 

KPMG -,033 ,022 -,566 -1,533 ,128 ,042 

Grant thornton -,052 ,026 -,289 -1,979 ,050 ,269 

SET -,061 ,026 -,335 -2,338 ,021 ,279 

KPMG och Ernst & Young -,014 ,030 -,056 -,479 ,633 ,422 

Kvinnlig revisor -,038 ,022 -,748 -1,759 ,082 ,032 

Andel kvinnliga styrelseledamöter -,011 ,010 -,095 -1,133 ,260 ,812 

Antal styrelseledamöter -,002 ,001 -,246 -1,957 ,053 ,363 

Institutionellt ägt/röster -,013 ,005 -,238 -2,595 ,011 ,684 

Statligt ägt/röster -,011 ,026 -,044 -,426 ,671 ,539 

Bransch: Energi ,000 ,023 -,001 -,012 ,991 ,694 

Bransch: Material ,005 ,010 ,048 ,524 ,601 ,687 

Bransch: Sällanköps -,001 ,006 -,012 -,137 ,892 ,714 

Bransch: Daglig ,020 ,011 ,159 1,935 ,056 ,853 

Bransch: Hälsovård ,011 ,007 ,143 1,460 ,147 ,596 

Bransch: Finans & fastighet ,005 ,005 ,087 ,911 ,364 ,634 

Bransch: IT ,018 ,006 ,292 2,947 ,004 ,583 

Bransch: Telekom ,006 ,015 ,043 ,433 ,666 ,587 

Mid cap ,006 ,004 ,137 1,512 ,133 ,704 

Börsnotering i utlandet ,002 ,011 ,019 ,187 ,852 ,552 

Small cap ,073 ,016 ,403 4,495 ,000 ,715 

Räntabilitet på eget kapital ,005 ,004 ,099 1,167 ,246 ,801 

Ledningens aktieandel ,004 ,002 ,202 1,997 ,048 ,562 

Nettoomsättning ,007 ,003 ,248 2,011 ,047 ,378 

Utländskt ägt/röster -,016 ,008 -,176 -1,988 ,049 ,732 

Deloitte -,033 ,022 -,462 -1,524 ,130 ,062 

Manlig revisor -,041 ,021 -,902 -1,907 ,059 ,026 

R²: 0,409 

Justerat R²: 0,254 

 

F-värde: 2,642 

Sig: 0,000 

 
Tabell 5: Multipel linjär regression för modell4 

 

 

  
Börsnotering i 

utlandet N Medelvärde Std. avvikelse Std.fel 

Andel  

avvikelser 

Ej börsnoterat i 

utlandet 

246 ,01838947 ,021471829 ,001368994 

Börsnoterat i 

utlandet 

10 ,02857143 ,058104778 ,018374344 

 

 

Tabell 6: T-test för börsnotering i utlandet och andel avvikelser 

 

 

  

Levene's Test  t-test  

F Sig. t df 
Sig. (2-
sidig) 

Skillnad i 
medelvärde 

Skillnad i 
Std. Fel 

Skillnad i 95 procentigt 
konfidensintervall 

Lägre Högre 
Andel  

avvikelser 

Lika 

varianser 
antas 

9,352 ,002 -1,329 254 ,185 -,010181959 ,007663365 -,025273788 ,004909870 

Lika 
varianser 
antas ej 

    
-,553 9,100 ,594 -,010181959 ,018425273 -,051792977 ,031429059 


