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Titel: Ersättningsutskott – En studie om vilka faktorer som kan förklara förekomsten av ett 

ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. 

Bakgrund: År 2005 infördes svensk kod för bolagsstyrning i ett försök att överbrygga 

förtroendeproblematiken hos näringslivet efter ett antal uppmärksammade 

bolagsstyrningsskandaler. Syftet med bolagskoden är att den ska vara självreglerande genom 

följ- och förklaraprincipen. Enligt regel 9.1 i den svenska bolagskoden rekommenderas det att 

inrätta ett ersättningsutskott i styrelsen som ska hantera ersättningen till ledningen. Kritik har 

dock väckts gällande självreglering då det framförallt gynnar bolagets anseende snarare än 

samhället.  

Syfte: Syftet med den här studien är att förklara vilka faktorer som kan relateras med 

förekomsten av ett ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. 

Metod: Studien har en deduktiv forskningsansats för att förklara förekomsten av 

ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag.  De teoretiska utgångspunkterna har legat 

i agentteorin, den nyinstitutionella teorin och den sociala nätverksteorin. Den empiriska 

metoden har haft en kvantitativ karaktär med en longitudinell studiedesign. Observationsåren 

avser 2000, 2005 och 2010. 

Slutsatser: Ersättningsutskott är idag en utvecklad bolagsstyrningsstrategi och kan anses 

utgöra bäst praxis i Sverige. Det som främst kan förklara förekomsten av ersättningsutskott i 

styrelser för svenska börsföretag är bolagens och styrelsen nätverksrelationer samt 

styrelseledamöternas karaktäristiska drag. Ersättningsutskott i svenska styrelser användas för 

att främja legitimitet och kan utgöra ett symboliskt handlande.   
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Examiner: Sven-Olof Collin 

Title: Compensations Committee – A study of which factors that can explain the presence of 

a compensation committee in boards of Swedish publicly listed companies.  

Background: In 2005 the Swedish code for corporate governance was introduced in an 

attempt to overcome the problem of trust in the business community following a number of 

high profile corporate governance scandals. The purpose of the corporate governance code is 

that it should be self-regulating through comply-or-explain rule. According to standard 9.1 in 

the Swedish code it is recommended for the board to establish a compensation committee that 

will manage the compensation to management. Criticism, however, is raised about the current 

self-regulation as it primarily benefits the company’s reputation rather than the society.  

Purpose: The purpose of this study is to explain which factors that are related to the presence 

of a compensation committee in boards of Swedish publicly listed companies.  

Method: The study has a deductive research approach in order to explain the existence of a 

compensation committee in boards of Swedish publicly listed companies. The theoretical 

approach has its ground in the agency theory, the neo institutional theory and the social 

network theory. The empirical approach has had a quantitative character with a longitudinal 

study design. The year of observation is 2000, 2005 and 2010.  

Conclusions: Today, compensation committees are a developed corporate strategy and can be 

regarded as best practice in Sweden. What primarily can explain the existence of 

compensation committees in boards of Swedish publicly listed companies are corporate 

networks, interlocking and characteristic features of board members. Compensation 

committees are in Swedish boards used to promote legitimacy and represent a symbolic 

action. 
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1. Inledning 
Detta avsnitt börjar med en kort bakgrund kring framväxten av en ökad 

bolagsstyrningsreglering på grund av minskat förtroende sedan en tid av bolagsskandaler. 

Därefter följer en problemdiskussion kring varför styrelser inrättar ersättningsutskott och 

argument kring varför vi finner det intressant att studera faktorer som kan ha en påverkan 

gällande förekomsten av ersättningsutskott i styrelser. Diskussionen mynnar sedan ut i en 

problemformulering och ett syfte. Studiens syfte är att förklara vilka faktorer som är 

relaterade med förekomsten av ersättningsutskott i styrelsen för svenska börsbolag. 

1.1 Bakgrund 
Som ett resultat av uppmärksammade bolagsstyrningsskandaler världen över har ett behov av 

en mer effektiv reglering gällande styrningen av bolag samt hanteringen av ledande 

befattningshavare vuxit fram (Seidl 2006). Europeiska Kommissionen tillsatte år 2001 High 

Level Group of Company Law Experts i syfte att skapa rekommendationer för ett modernt 

regelverk angående company law i EU. Company law fokuserar på att skapa en säkerhet för 

aktieägare och fordringsägare samt att uppmuntra effektiv konkurrens företag emellan. 

Europeiska Kommissionen och The Economic and Financial Affairs Council har tryckt på 

betydelsen för att utveckla en bäst praxis för ersättningar till ledande befattningshavare, 

redovisningen, ledningens ansvar för den finansiella rapporteringen och styrelsens roll 

gällande övervakning av högt uppsatta ledare (Europeiska Kommissionen 2014). High Level 

Group of Company Law Experts presenterade i sin slutliga rapport bland annat följande 

rekommendationer:   

 

”Each Member State should designate one particular corporate governance code 

as the code with which companies subject to their jurisdiction have to comply or 

by reference to which they have to explain how and why their practices are 

different” (Europeiska Kommissionen 2014, s.77). 

 

“Listed companies should be required to include in their annual report and 

accounts a coherent and descriptive statement covering the key elements of the 

corporate governance rules and practices they apply” (Europeiska 

Kommissionen 2014, s.73). 
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Rekommendationerna innebär att varje medlemsstat borde utforma en egen nationell 

bolagskod vilken börsbolagen enligt lag ska implementera genom comply-or-explain rule, 

eller som på svenska följ- eller förklaraprincipen (Europeiska Kommissionen 2014).  En 

bolagskod kan definieras som icke-bindande principer, standarder eller riktlinjer som skapats 

av ett reglerande organ i syfte att hantera bolagets styrande (Seidl 2006). Detta innebär att 

koden implementeras genom självreglering. Genom att kombinera bolagskoden med följ- eller 

förklaraprincipen måste bolagen vid en avvikelse redovisa och förklara orsaken till detta i sin 

finansiella rapport (Seidl 2006).   

 

I början av 2000-talet uppmärksammades ABB- och Skandiaaffären i Sverige. Två 

bolagsstyrningsskandaler som ledde till kritik angående höga ersättningsnivåer för ledande 

befattningshavare, bonusar styrda av aktiekursutvecklingen samt avsaknaden av tak för den 

rörliga ersättningen (SOU 2004:47). En konsekvens av uppdagandet av dessa bolagsskandaler 

var att ett bristande förtroende inom näringslivet växte fram. Förtroendeproblemet gällde 

främst högre befattningshavare vilka massmedia inte var sena att kritisera och även om det 

var ett fåtal bolag som ansågs delaktiga i debatterna påverkades det allmänna förtroendet för 

näringslivet (SOU 2004:47). 

 

För att överbrygga detta förtroendeproblem skapades, utifrån ett regeringsbeslut, 

förtroendekommissionen vars uppgift blev att förbättra näringslivet och att åter försöka bygga 

upp förtroendet. Kommissionen arbetade med en grupp näringslivsrepresentanter som hade i 

uppgift att identifiera och rangordna så kallade förtroendeskadliga företeelser. Företeelserna 

som ansågs mest förekommande och betydelsefulla var ersättningar och löner (SOU 2004:47). 

Kommissionen tillsatte även en kodgrupp som fick i uppgift att utarbeta det förslag som sedan 

kom att bli svensk kod för bolagsstyrning. Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning är det organ 

som idag förvaltar och äger koden (SOU 2004:47). Syftet med bolagskoden är att den ska 

vara självreglerande genom följ- och förklaraprincipen för att förbättra och skapa goda 

förutsättningar för styrningen i de svenska aktiebolagen vilka har aktier noterade på 

NASDAQ OMX Stockholm eller NGM Equity (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). 

Implementering av bolagskoden bygger på marknadsmekanismer, vars syfte är att skapa 

påtryckningar och utvärdera avvikelser ifrån koden. En icke motiverad avvikelse, som anses 

viktig för aktieägarna, förväntas leda till sanktioner i form av negativ påverkan på aktiepriset 
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(Seidl 2006). Några vägledande principer för bolagskoden är att den ska skapa en tydlig 

ansvarsfördelning och maktbalans mellan de olika lednings- och kontrollorganen samt att 

skapa transparens gentemot ägare, kapitalmarknaden och samhället i övrigt (SOU 2004:46).   

Enligt regel 9.1 i den svenska bolagskoden rekommenderas bolagets styrelse att tillsätta ett 

ersättningsutskott vars huvudsakliga uppgifter är att granska frågor angående 

ersättningsprinciper, ersättningar och anställningsvillkor för ledningen i bolaget.  Utskottet 

ska även kontrollera program för den rörliga ersättningen samt utvärdera ersättningsstrukturen 

(Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). Dell’Atti, Intonti och Iannuzzi (2013) menar att 

ersättningsutskott har fått en allt mer betydande roll för styrelsen och genom att 

rekommendera ersättningsutskott som en standard inom självreglering betonas deras roll som 

bäst praxis gällande ersättningssystem. 

 

Bolagskodens syfte, som tidigare nämnts, är att förse bolaget med rekommendationer som de 

frivilligt kan implementera genom följ- eller förklaraprincipen (Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning 2010a). Avvikelserna ifrån koden, som eventuellt uppstår, sammanställs av 

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning och presenteras i deras årsrapport. I rapporten för år 

2013 bekräftades det att cirka 70 bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm avvek ifrån 

någon regel i det nionde kapitlet (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2013). Dock inkluderas 

inte uteblivandet av något ersättningsutskott i årsrapporten eftersom styrelsen enligt regel 9.2 

kan, om de finner det ändamålsenligt, själva välja att utföra ersättningsutskottets uppgifter. 

Detta innebär att avsaknaden av ett ersättningsutskott inte anses vara en avvikelse (Kollegiet 

för Svensk Bolagsstyrning 2013). Det blir därför viktigt att särskilja ett ersättningsutskott 

ifrån styrelsen vilket vi kommer att göra genom att definiera ett ersättningsutskott som ett 

separat utskott som inte utgörs av hela styrelsen.  

1.2 Problemdiskussion 
Självreglering som uppmuntras av internationella organ, sociala grupper och affärsrelaterade 

enheter har fått en ökad uppmärksamhet och framstår som ett komplement till statlig reglering 

(Gill 2003). Idag styrs framförallt de svenska börsbolagen av självreglering genom 

bolagskodens följ- eller förklaraprincip (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). Genom 

bolagskodens syfte att skapa transparens gentemot ägare, kapitalmarknaden och samhället i 

övrigt (SOU 2004:46) har självreglering mer och mer kopplats samman med beslutsfattande 

som sammanfaller med intressenters intressen (Gill 2003). Självreglering kan bidra med lägre 

kostnader för bolagen, en ökad flexibelt i tillämpningen och gör bolagen mer känsliga för 
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marknadens omständigheter. Tillskillnad från lagar har självreglering ett element av etik då 

bolagen frivilligt kan välja att anpassa sig (Gunningham & Rees 1997). Dock har kritik väckts 

mot självreglering eftersom denna form av reglering inte alltid uppfyller vad den lovar. 

Gunningham och Rees (1997) menar att den framförallt gynnar bolagens anseende snarare än 

samhället och självreglering kan därför uppfattas som en form av charad. Enligt den svenska 

bolagskoden räknas uteblivandet av ett ersättningsutskott inte som en avvikelse från koden 

(Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a), vilket kan innebära att inrättandet av ett 

ersättningsutskott främst leder till en kostnad framför en ökad samhällsnytta. Gunningham 

och Rees (1997) menar att självreglering ofta används frekvent i försök att få samhället att tro 

att ett oansvarigt näringsliv är ansvarsfullt.  

 

Stafsudd (2009) menar att informella styrmekanismer, som exempelvis social kontroll i 

former av normer tillsammans med bolagsnätverk, kan ge ett komplement till formella 

styrmekanismer, så som lagar, för att tillhandahålla skydd för investerare. De informella 

styrmekanismerna blir därför särskilt viktiga i ett land som Sverige eftersom landet har starka 

och utbredda bolagsnätverk (Collin 1998; Coffee 2001) och relativt lågt 

minoritetsskydd (Agnblad, Berglöf, Högfeldt & Svancar 2001). Konsekvenserna för svenska 

börsbolag som särskiljer sig på marknaden kan bli stora eftersom information angående rykte 

och trovärdighet lätt sprids genom nätverken. Självreglering som en informell 

kontrollmekanism har potential att enligt Gunningham och Rees (1997) utnyttja grupptryck 

för att framgångsrikt internalisera ansvar för efterlevnaden.  

 

År 2005 infördes svensk kod för bolagsstyrning i ett försök att överbrygga 

förtroendeproblematiken hos näringslivet efter ett antal uppmärksammade 

bolagsstyrningsskandaler (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2014a).  

 

“Syftet med Svensk kod för bolagsstyrning är att stärka förtroendet för de svenska 

börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa 

bolag. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm 

för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå”(Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning 2010a, s. 3). 
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Vid införandet av bolagskoden fördes en debatt om kodens följ- och förklaraprincip. Private 

Equity-bolaget Ratos styrelseordförande, Olof Stenhammar, menar att det bästa med koden är 

just det att bolagen frivilligt kan välja att följa koden medan modekedjan Kapp-Ahls VD, 

Christian W. Jansson, menar att följ- och förklaraprincipen enbart leder till bortförklaringar 

samt att koden förhindrar styrelsens arbete genom att ta upp för mycket tid (Malmborg 2010). 

Sedan bolagskoden i Sverige infördes har ett generellt ökat förtroende kunnat mätas bland 

styrelseledamöter och allmänheten. Dock har förtroendet för bolagens ersättningssystem 

fortfarande en negativ trend (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010b). 

 

Enligt Aktiebolagslagens åttonde kapitel, fjärde paragraf, ska ett aktiebolag ha en styrelse som 

ska svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter (SFS 

2005:551). Styrelsens viktigaste funktioner är att övervaka ledningen på uppdrag av 

aktieägarna, att tillhandahålla resurser i form av erfarenhet, expertis och rykte samt att 

upprätthålla en effektiv bolagsstyrningsstruktur (Hillman & Dalziel 2003). I ett bolag där 

ledningen inte bär kostnadseffekten av sina beslut kan styrelsen utgöra rollen som övervakare 

genom att ha möjlighet att anställa, avskeda och sätta ersättningen till ledningen, vilket leder 

till incitament för ledningen att agera utefter aktieägarnas intressen (Fama & Jensen 1983). 

Processen gällande utformning av ersättningen har blivit allt mer komplex och efterfrågar en 

högre grad av expertkunskap och specifik information (Main & Johnston 1993) då styrelsen 

måste utvärdera ledningens prestation och att sätta denna i relation till ersättningen (Kollegiet 

för Svensk Bolagsstyrning 2010a).  

 

Under de senaste årtiondena har det blivit allt vanligare att börsbolag upprättat 

ersättningsutskott (Spira & Bender 2004), dels för att minska ledningens opportunistiska 

beteende och dels för att legitimera ersättningen. Ersättningsutskottet ska vara till för att se 

över anställningsvillkoren för bolagsledningen, godkänna nivån för ersättningar och förmåner 

samt godkänna incitamentsprogram (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). Detta 

underutskott till styrelsen är starkt rekommenderat som en lämplig mekanism för förbättrandet 

av bolagsstyrningen (Spira & Bender 2004) och anses därav utgöra bäst praxis (Main & 

Johnston 1993; Dell’Atti, Intonti och Iannuzzi 2013). Genom att delegera ut specifika 

uppgifter från huvudstyrelsen till en mindre grupp underlättas huvudstyrelsens arbetsuppgifter 

(Spira & Bender 2004).  
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Enligt Dell’Atti, Intonti och Iannuzzi (2013) kan ett ersättningsutskott skapa förhållanden så 

att beslut angående ersättningen till bolagens ledning anses korrekt ur ett riskperspektiv och 

att aktieägarnas och ledningens delade intressen förenas, men även se till att ersättningen är 

utformad för att attrahera och motivera framgångsrika ledare. Styrelsens ersättningsutskott 

kan därför ses som ett av de viktigaste medlen för att underlätta beslutsprocessen kring 

ersättningen till bolagens ledning. Conyon och Peck (1998) samt Dell’Atti, Intonti och 

Iannuzzi (2013) menar att frånvaron av ett ersättningsutskott ökar möjligheterna för ledningen 

att själv tilldela sig en förmånlig ersättning och handla opportunistiskt. I kontrast till Conyon 

och Peck (1998) samt Dell’Atti, Intonti och Iannuzzi (2013) menar Menon och Williams 

(1994) samt Markóczy, Sun, Peng, Shi och Rens (2013) att inrättandet av ett 

ersättningsutskott i många fall endast används för att främja legitimitet utan att egentligen 

användas för utskottets huvudsakliga syfte. Enligt Markóczy et al. (2013) kan 

ersättningsutskott användas som ett symboliskt handlande för att formellt möta legala krav 

och sociala påtryckningar.  

 

Tidigare studier har motiverats av ansatsen att införandet av ett ersättningsutskott kan höja 

kvalitén på bolagsstyrningen (Dell’Atti, Intonti & Iannuzzi 2013). Studier har bland annat 

fokuserat på utskottets effektivitet beroende på sammansättningen av beroende och oberoende 

ledamöter (Kesner 1988; Smith 2012; Cybinski & Windsor 2013), om utskottets ledamöter 

samarbetar med experter inom ersättningsområdet (Sapp 2008; Hermanson, Tompkins, 

Veliyath & Ye 2012) samt VD:ns deltagande i styrelsen (Conyon & Peck 1998). 

 

Enligt Carson (2002) och Hermanson et al. (2012) finns det dock otillfredsställande studier 

angående faktorer som kan relateras till att styrelser har ett ersättningsutskott. Seidl (2006) 

menar att en bolagskod är utformad för att kunna tillämpas flexibelt, vilket innebär att bolag 

förväntas att avvika ifrån koden. På grund av olika karaktärsdrag, till exempel storlek, 

bransch, ägarstruktur och tillhörande av kapitalmarknad, har bolag olika utgångslägen för sin 

bolagsstyrning (Seidl 2006) och därmed olika förutsättningar för att ha ett ersättningsutskott. 

Som tidigare nämnt kan ett ersättningsutskott anses utgöra bäst praxis för bolagsstyrning 

(Main & Johnston 1993; Dell’Atti, Intonti & Iannuzzi 2013). Om ett bolag genom att ha ett 

ersättningsutskott kan höja kvalitén på sin bolagsstyrning, varför väljer då vissa bolag ändå att 

avvika ifrån rekommendationen? 
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Bolagsstyrning har traditionellt sett haft fokus på att överbrygga agentkonflikter i bolag vilka 

har sin utgångspunkt i problemet som uppstår när bolagets ägare är separerade från kontrollen 

av ledningen (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976; Fama 1980). Tidigare 

forskning angående faktorer som kan relateras med förekomsten av ett ersättningsutskott i 

styrelsen har framförallt utgått från ett angloamerikanskt perspektiv (Main & Johnston 1993; 

Carson 2002; Chizema & Shinozawa 2012). Detta perspektiv karaktäriseras av en spridd 

ägarstruktur, starkt skydd för aktieägare, en aktiv aktiemarknad samt kortfristig finansiering 

(Aguilera & Jackson 2010). Agentproblemet kan framförallt härledas till angloamerikanska 

bolag som domineras av ett spritt ägande. Ledningen har där haft en stor makt och ett stort 

handlingsutrymme för att agera opportunistiskt på aktieägarnas bekostnad genom att bland 

annat sätta sina egna löner (Dell’Atti, Intonti & Iannuzzi 2013). Ideologin shareholder value 

har därav fått stort inflytande för att sammanföra de delade intressena (Lazonick & O´Sullivan 

2000). Att ha ett ersättningsutskott som en kontrollmekanism har därmed blivit viktigt för att 

hantera denna situation och har blivit vanligt förekommande i angloamerikanska länder 

(Conyon & Peck 1998).  

Det finns dock ingen tidigare forskning enligt vår kännedom kring hur förhållandet för 

svenska börsbolag ser ut gällande förekomsten av ett ersättningsutskott. Detta gör det 

intressant att studera vilka faktorer som kan relateras med förekomsten av ersättningsutskott i 

svenska styrelser. Sverige skiljer sig åt i jämförelse med den angloamerikanska kontexten 

genom att kategoriseras som ett small world-land (Sinani, Thomsen, Stafsudd, Randøy & 

Edling 2008) där ägarstrukturen främst är koncentrerad (La Porta, Lopez-De-Senanes & 

Shleifer 1999; Högfeldt 2005). Det som gör Sverige till ett small world-land är att bolagen i 

Sverige utgörs av nätverk bestående av relationer i form av vänskap, samarbeten och 

företagande mellan bolagen, ägarna och ledningen. Informella kontrollmekanismer som 

tidigare nämnts blir därför trovärdighet och legitimitet vilket kan ersätta lägre minoritetsskydd 

och kan användas som incitament för ledningen och styrelsen att prestera (Collin 1998; 

Coffee 2001; Sinani et al. 2008).  

 

I och med den koncentrerade ägarstrukturen i Sverige utövar ägarna ofta sin ägarroll genom 

att aktivt engagera sig i bolagets styrelse och det finns i det svenska samhället en positiv syn 

på att större aktieägare tar ett särskilt ansvar. I förarbetena till den svenska aktiebolagslagen 

poängterades vikten av den aktiva ägarrollen i Sverige (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 

2010a). Det förekommer därför en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och 
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bolagsledningen (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). Enligt Hirschman i Hedlund 

och Hägg (1985)  har kontrollägare incitament att skaffa sig insyn och kontroll i bolagen 

eftersom de har stora investeringar i bolagen. Agentproblematiken uppstår därför inte på 

samma sätt i de svenska bolagen där förekomsten av kontrollägare är stort i jämförelse med 

länder där spritt ägande dominerar.  Ersättningsutskottets funktion som kontrollmekanism 

(Conyon & Peck 1998; Dell’Atti, Intonti & Iannuzzi 2013) kanske inte har samma funktion i 

Sverige utan kan istället härledas till överbryggandet av det skadliga företroendeproblemet i 

näringslivet (SOU 2004:47).  

 

Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) menar att länder som styrs av ideologin shareholder 

value anses mer benägna att utveckla bolagskoder i syfte att effektivisera övervakningen av 

ledningen. Utifrån Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) kan exogena krafter, som informella 

kontrollmekanismer, sett ur ett nyinstitutionellt perspektiv leda till att bolagskoder främst 

utvecklas med syfte att legitimera styrelsearbetet. Eftersom den svenska bolagskodens syfte är 

att överbrygga förtroendeproblemet (SOU 2004:47) snarare än att effektivisera 

bolagsstyrningen kan de exogena krafterna framförallt anses påverka den svenska 

bolagsstyrningen.  

“endogenous forces seek to enhance the efficiency of existing systems, while 

exogenous forces seek to increase legitimation” (Aguilera & Cuervo-Cazurra 

2004, s 415). 

I Storbritannien skapades den första bolagskoden redan år 1992, den så kallade Cadbury 

Report, vilken bland annat rekommenderade att skilja ledningen från att delta i 

beslutsprocessen angående sin ersättning. Detta ledde till att ersättningsutskott blev vanligt 

förekommande i Storbritannien (Main & Johnston 1993). Main och Johnston (1993) utförde 

en studie på bolag i Storbritannien kring faktorer som kan relateras med förekomsten av ett 

ersättningsutskott i styrelser. De menar att att de finns lite empiriskt stöd som styrker att 

ersättningsutskottet kan ses som en förlängning av bolagsstyrningen som kan användas för att 

skräddarsy ersättningen till ledningen. Alternativt kan ersättningsutskottet användas för att 

legitimera ledningens ersättningsnivå eller för att knyta an ersättningen till ledningen 

prestation vilket är i enligt med aktieägarnas intressen (Main & Johnston 1993).  

I USA infördes Sarbanes-Oxley Act efter Enron- och WorldCome-skandalerna. Enligt 

Sarbanes-Oxley Act är det obligatoriskt för amerikanska börsbolag på Nasdaq och NYSE att 
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inrätta ett ersättningsutskott (Sarbanes-Oxley Act 2002). Chizema och Shinozawa (2012) 

studerar hur utskottsstrukturer kan sprida sig till japanska bolag genom angloamerikansk 

exponering. Japanska bolag som är noterade på de amerikanska aktiemarknaderna och som 

har en stor andel utländskt ägande tenderar att imitera amerikansk bolagsstyrningspraxis 

genom att inrätta ett utskottssystem. Chizema och Shinozawa (2012) menar att institutionella 

krafter påverkar spridningen av bolagsstyrningspraxis och utskottssystem. Carson (2002) 

gjorde en liknande studie för australiensiska bolag gällande förekomsten av ersättningsutskott, 

nomineringsutskott och revisionsutskott. Carson (2002) menar i likhet med Chizema och 

Shinozawa (2012) att det är de institutionella krafterna som påverkar förekomsten av ett 

ersättningsutskott. Hon poängterar även att förekomsten av styrelsemedlemmar som sitter 

med i fler styrelser kan utgöra en proxy för styrelsekvalité. Styrelsemedlemmar som har 

kopplingar till fler styrelser är associerade med hög legitimitet och information som sprids 

mellan dessa relationer får en kvalitetsstämpel.  

Chizema (2008) genomförde en studie i Tyskland med syftet att identifiera faktorer som kan 

förklara varför offentliggörandet i årsredovisningen av den prestationsbaserade ersättningen, 

vilket rekommenderas i den tyska bolagskoden, följs av vissa bolag medan andra väljer att 

avvika från den. Resultatet i studien visade att ägarstrukturen hade en avgörande roll vid 

efterlevnaden av rekommendationen (Chizema 2008). Tyskland har likt Sverige kluster av 

bolagsnätverk och ett relativt svagt minoritetsskydd för aktieägare (Stafsudd 2009) vilket gör 

att Chizemas (2008) resultat kan vara intressanta att studera ur en svensk kontext.  Även om 

inte denna studie direkt kan kopplas till ersättningsutskott menar vi att en koppling kan göras 

till självreglering.  

Tidigare studier har framförallt fokuserat på ersättningsutskottets sammansättning och deras 

påverkan på bolagets prestation samt ersättning till ledningen (Dell’Atti, Intonti & Iannuzzi 

2013; Cydinski & Windsor 2013). Detta kan bero på att intressenter krävt bättre kontroll och 

redovisningsskyldigheter av företag och företagsledning efter en tid av bolagsskandaler och 

finansiella kriser (Knapp, Dalziel & Lewis 2011). Vi menar att studier angående faktorer som 

kan relateras med förekomsten av ett ersättningsutskott i svenska börsbolag därmed kan ha 

blivit förbisedda, eftersom ett stort fokus har varit på att utforma en bäst praxis för 

bolagsstyrning. Detta innebär dock inte att faktorerna inte är angelägna att studera. Vi anser 

att en studie kring ersättningsutskott i de svenska börsbolagens styrelser skulle bidra till en 

ökad förståelse om självreglering, vilket börsbolagen till stor del styrs av. Som vi tidigare 
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poängterat kan Sverige kategoriseras som ett small worl-land vilket gör att Sverige skiljer sig 

åt i förhållande till de angloamerikanska länderna. Eftersom tidigare studier främst utgått från 

ett angloamerikanskt perspektiv (Main & Johnston 1993; Carson 2002; Chizema & 

Shinozawa 2012) gällande förekomsten av ett ersättningsutskott är det svårt att generalisera 

tidigare studiers resultat på svenska bolag. Angloamerikanska länder som styrs av ideologin 

shareholder value anses mer benägna att utveckla bolagskoder i syfte att effektivisera 

övervakningen av ledningen, medan Sverige utvecklade den svenska bolagskoden i syfte att 

överbrygga förtroendegapet i näringslivet och genom detta legitimera styrelsens arbete. Detta 

är ett argument för att göra den första studien enligt vår kännedom ur en svensk kontext. Vår 

studie kommer studera de faktorer som tidigare forskning har använt sig av men vi kommer 

även att härleda fler möjliga variabler för att öka förståelsen ännu ett steg. Genom att härleda 

dessa faktorer vill vi ge ett teoretiskt bidrag till den befintliga forskningen om vad som kan 

förklara förekomsten av ett ersättningsutskott. Utifrån ovanstående diskussion har följande 

problem formulerats: 

Vilka faktorer är relaterade med förekomsten av ersättningsutskott i styrelser för 

svenska börsbolag? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som är relaterade med förekomsten av 

ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. 

1.4 Disposition 
I dispositionen presenteras studiens olika kapitel med en kort förklaring om varje kapitels 

innehåll utefter de viktigaste punkterna. 

 

1. Inledning 

Detta avsnitt börjar med en kort bakgrund kring framväxten av en ökad 

bolagsstyrningsreglering på grund av minskat förtroende sedan en tid av bolagsskandaler. 

Därefter följer en problemdiskussion kring varför styrelser inrättar ersättningsutskott och 

argument kring varför vi finner det intressant att studera faktorer som kan ha en påverkan 

gällande förekomsten av ersättningsutskott i styrelser. Diskussionen mynnar sedan ut i en 

problemformulering och ett syfte. Studiens syfte är att förklara vilka faktorer som är 

relaterade med förekomsten av ersättningsutskott i styrelsen för svenska börsbolag. 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras de metodologiska ställningstaganden som studien kommer att utgå 

ifrån för att uppnå syftet. Avsnittet utgörs av teoretisk utgångspunkt och 

informationsinsamling samt forskningsansats, vilka kommer att motiveras utefter deras 

påverkan på syftet.   

 

3. Teoretisk referensram 

Det här kapitlet inleds med ett förtydligande av vad ersättningsutskott är och dess funktion 

följt av en presentation av de teoretiska synsätten med koppling till ersättningsutskott. 

Därefter kommer ett avsnitt där hypoteserna härleds utifrån den befintliga forskningen och 

teorierna som sedan kommer ligga till grund för den kvantitativa undersökningen. 

Avslutningsvis utvecklar vi en modell för möjliga faktorer som kan relateras med 

förekomsten av ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. 

 

4. Empirisk metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning och motivering till vilken forskningsmetod och 

undersökningsdesign som studien kommer att ha. Därefter görs en presentation om urval och 

datainsamling som även innefattar en bortfallsanalys. Kapitlet innefattar även en 

operationalisering om hur vi var valt att mäta hypotesernas variabler. Avslutningsvis görs en 

presentation av databearbetningen.  

 

5. Empiriskt resultat och analys 

Kapitlet inleds med en översikt och beskrivning av den beroende variabeln ersättningsutskott. 

Därefter presenteras en översikt av de oberoende variablerna samt de modeller som kommer 

att vara grunden för vår hypotesprövning. Analysdelen börjar med en utgångspunkt i de 

teoretiska huvudargumenten vilket sedan leder in i hypotesprövningen. Avslutningsvis 

presenteras en slutlig modell över de faktorer som förklarar förekomsten av ett 

ersättningsutskott vilken ligger till grund för den teoretiska förankringen. 

 

8. Slutsatser och implikationer 

Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av studien. Därefter presenteras vår slutsats som 

besvarar studiens syfte om vilka faktorer som kan relateras med förekomsten av 
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ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. Följande kommer de praktiska och 

teoretiska implikationerna att presenteras och kapitlet avslutas med studien begränsningar 

samt förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras de metodologiska ställningstaganden som studien kommer att utgå 

ifrån för att uppnå syftet. Avsnittet utgörs av teoretisk utgångspunkt och 

informationsinsamling samt forskningsansats, vilka kommer att motiveras utefter deras 

påverkan på syftet.   

2.1 Teoretisk utgångspunkt och informationsinsamling 
Den här studien syftar till att förklara vilka faktorer som kan relateras med förekomsten av ett 

ersättningsutskott i styrelsen för svenska börsbolag. Genom att härleda dessa faktorer vill vi 

ge ett teoretiskt bidrag till den befintliga forskningen om vad som kan förklara förekomsten 

av ett ersättningsutskott. Hypoteserna formas utifrån tidigare forskning och ifrån teoretiska 

argument, vilka kommer att anpassas till den svenska kontexten. Studier kring faktorer som 

kan relateras med förekomsten av ersättningsutskott i Sverige har till vår kännedom inte 

gjorts. Tidigare studier som behandlat problemet har gjorts i Storbritannien (Main & Johnston 

1993), Australien (Carson 2002) och Japan (Chizema & Shinozawa 2012). Artiklarna utgår 

ifrån ett angloamerikanskt perspektiv och därför kan studierna nödvändigtvis inte 

generaliseras på de svenska bolagen angående vilka faktorer som kan relateras med 

förekomsten av ersättningsutskott. Dock kan resultaten av studierna indikera på möjliga 

faktorer som även skulle kunna vara förklarande för de svenska bolagen. Exempelvis finner 

Chizema och Shinozawa (2012) ett samband mellan utländskt ägande och notering på 

amerikansk aktiemarknad med att ett bolag har ett ersättningsutskott. Den svenska 

aktiemarknaden bestod år 2013 av cirka 40 procent utländskt ägande (SCB 2014), vilket 

innebär att sambandet mycket väl skulle kunna vara signifikant för de svenska bolagen. 

Carson (2002) fann ett samband mellan interlocking
1
 och förekomsten av ett 

ersättningsutskott, vilket skulle kunna vara en intressant variabel ur ett svenskt kontext på 

grund av Sveriges small world-karaktär.  

Reglering genom bolagskoder är ett internationellt fenomen och existerar inte bara i Sverige. 

Exempelvis rekommenderar Europeiska Kommissionen (2014) att varje medlemsland ska 

utforma en egen nationell bolagskod med följ- och förklaraprincipen. Vi menar att utländska 

studier angående självreglering skulle kunna användas i vårt syfte för svenska börsbolag, 

eftersom studierna kan indikera på möjliga faktorer som är förenliga med om man som bolag 

                                                 
1
 Definition av interlocking: En styrelseledamot vilken är verksam i både sin egen och i andra bolags styrelser 

(Jonnergård & Stafsudd 2011).  



 
14 

 

väljer att följa en bolagskod eller inte. Därför använder vi oss även av studier som allmänt har 

studerat faktorer som påverkar val av frivilliga rekommendationer. Chizema (2008) studerar 

tyska bolag och sambandet mellan ägandestruktur och viljan att följa en viss rekommendation 

från den tyska bolagskoden. Tyskland har likt Sverige kluster av bolagsnätverk och ett relativt 

svagt minoritetsskydd för aktieägare (Stafsudd 2009) vilket gör att Chizemas (2008) resultat 

kan vara intressanta att studera ur en svensk kontext.  

Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) menar att valet av att följa en rekommendation från en 

bolagskod inte enbart är ett rationellt beslut som utgår från skapandet av effektivitet utan även 

påtryckningar för att uppnå legitimitet kan påverka beslut gällande att följa bolagskoder. För 

att besvara vårt syfte kommer vi att utgå från agentteorin, vilket är den vanligaste teorin inom 

bolagsstyrning. Main, Jackson, Pymm och Wright (2008) menar dock att agentteorin inte själv 

förklara relationen mellan bolag och förekomsten av ett ersättningsutskott.  Vi kommer därför 

att även utgå ifrån den nyinstitutionella teorin då Main et al. (2008) menar att styrelser genom 

ersättningsutskott söker legitimitet i sina beslutsprocesser och därav influeras av externa 

påtryckningar. Ur en svensk kontext är informella kontrollmekanismer som legitimitet och 

rykte viktiga (Sinani et al. 2008), vilket gör att den nyinstitutionella teorin blir viktig ur det 

svenska perspektivet. Vi anser att dessa två teorier är tillämpbara för vår studie då de ger olika 

synsätt på varför styrelser har ett ersättningsutskott. Teorierna tillsammans med tidigare 

litteratur kommer därmed ligga till grund för val av variabler och därmed utformandet av 

hypoteser.  

Ur ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) har 

styrelser ett ersättningsutskotts för att hindra ledningens opportunistiska beteende och för att 

sammanföra ägarnas och ledningens delade intressen genom att hålla ersättningen på rimlig 

nivå som är kopplad till prestation (Conyon & Peck 1998).  

Ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) har styrelser ett 

ersättningsutskott för att andra bolag har ett då de påverkas av påtryckningar gällande 

isomorfism (Carson 2002; Chizema & Shinozawa 2012). Genom att följa dessa påtryckningar 

kan legitimitet skapas för bolaget, vilket leder till att bolag blir allt mer lika varandra gällande 

deras bolagsstyrning. Bolagets vilja att uppnå legitimitet kan dock i vissa fall leda till 

symboliskt handlande (DiMaggio & Powell 1983).  

 



 
15 

 

2.2 Forskningsansats 
Eftersom befintlig forskning och teori ligger till grund för utformningen av hypoteserna 

angående faktorer som kan relateras med förekomsten av ett ersättningsutskott i styrelser för 

svenska börsbolag innehar studien en deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell 2005). Dock 

har ingen tidigare forskning gjorts i Sverige och därmed behöver forskningen anpassas utefter 

en svensk kontext, vilket motiveras vid formuleringen av hypoteserna. Tidigare forskning har 

främst utgått från ett angloamerikanskt perspektiv och resultaten från tidigare forskning kan 

därför inte nödvändigtvis generaliseras på de svenska bolagen, vilket är syftet med vår studie. 

Perspektivet kan dock indikera på vilka faktorer som skulle kunna förklara förekomsten av 

ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. 

 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit en induktiv forskningsansats som utgår från 

analyser av erfarenheter och observationer som sedan ligger till grund för studiens teori. 

Denna metod är dock svår att få objektiv, vilket är en negativ konsekvens av induktiv ansats 

(Bryman & Bell 2005). För vår studie hade en induktiv forskningsansats inneburit att 

genomföra observationer för att förklara faktorerna som är relaterade med förekomsten av ett 

ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag, utan att ha någon som helst aning av vad 

som kan tänkas vara förklarande faktorer. 
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3. Teoretisk referensram 
Det här kapitlet inleds med ett förtydligande av vad ersättningsutskott är och dess funktion 

följt av en presentation av de teoretiska synsätten med koppling till ersättningsutskott. 

Därefter kommer ett avsnitt där hypoteserna härleds utifrån den befintliga forskningen och 

teorierna som sedan kommer ligga till grund för den kvantitativa undersökningen. 

Avslutningsvis utvecklar vi en modell för möjliga faktorer som kan relateras med förekomsten 

av ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. 

3.1 Ersättningsutskott - ett förtydligande  
Som ett resultat av uppmärksammade bolagsskandaler världen över har ett behov av mer 

effektiv reglering gällande bolagsstyrning och hanteringen av ledande befattningshavare vuxit 

fram (Seidl 2006). Institutionella teoretiker har hävdat att efter finansiella kriser kan rutiner 

omvärderas och skapa möjligheter för att fastställa nya reformer (Chizema & Shinozawa 

2012). Uppmärksammade bolagsstyrningsskandaler som Enron och WorldCom i USA samt 

ABB- och Skandiaaffären i Sverige ledde fram till ett bristande förtroende för näringslivet där 

bland annat höga ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare kritiserades (SOU 

2004:47). EU utfärdade på grund av detta ett direktiv som innebär att varje medlemsstat bör 

utforma en egen nationell bolagskod vilken de noterade bolagen enligt lag ska implementera 

genom följ- eller förklaraprincipen (Europeiska Kommissionen 2014). Den svenska 

regeringen skapade, i uppgift att återuppbygga förtroendet för näringslivet, en 

förtroendekommission och en kodgrupp som sedan lade grunden för den svenska 

bolagskoden. Syftet med bolagskoden är att förbättra och skapa goda förutsättningar för 

styrningen i de svenska aktiebolagen som har sina aktier noterade på NASDAQ OMX 

Stockholm eller NGM Equity (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a).  

Enligt regel 9.1 i den svenska bolagskoden ska styrelsen tillsätta ett ersättningsutskott med de 

huvudsakliga uppgifterna att hantera beslut gällande ersättningsstrukturer samt ersättningar 

och anställningsvillkor för ledningen. Styrelsen ska även följa upp och utvärdera pågående 

program för den rörliga ersättningen och tillämpa de riktlinjer som årsstämman enligt lag ska 

besluta om. Ersättningarna för ledningen ska utformas med syfte att säkerställa bolagets 

tillgång till konkurrenskraftiga och kompetenta ledare. (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 

2010a) 
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Enligt regel 9.2 ska styrelsens ordförande även sitta med som ordförande i 

ersättningsutskottet. De övriga stämmovalda ledamöterna i ersättningsutskottet ska vara 

oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt inneha kunskap och erfarenhet 

om frågor kring ersättningen till ledningen. Ledamöterna i ersättningsutskottet behöver 

därmed inte vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Enligt andra stycket i regel 9.2 

 kan styrelsen själv, om de finner det ändamålsenligt, välja att utföra ersättningsutskottets 

uppgifter. Om bolaget inte finner det ändamålsenligt att ha ett ersättningsutskott anses detta 

därmed inte vara en avvikelse ifrån koden. Dock kan inte styrelseledamöterna som även utgör 

ledningen delta i arbetet angående ersättningen. (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a) 

Enligt regel 9.4 ska den rörliga ersättningen vara kopplad till mätbara kriterier och utformad 

med syftet att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Enligt regel 9.7 ska bolagsstämman 

besluta om de aktierelaterade incitamentsprogram som läggs fram av ersättningsutskottet och 

dessa ska enligt regel 9.8  utformas med syftet att sammanföra ledningen och aktieägarnas 

delade intressen. (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a) 

Singh och Harianto (1989) menar att det viktigaste medlet för att underlätta styrelsens 

beslutsprocess är skapandet av olika underutskott som kan hantera specifika uppgifter. 

Underutskotten kan utgöra ett strategiskt verktyg (Spira & Bender 2004; Landsberg 2007) 

som bidrar till att fullfölja styrelsens ansvar för att upprätthålla bolagets legitimitet, skydda 

ledamöter från överdriven exponering av ansvar och förbättra effektiviteten av 

övervakningsfunktionen (Spira & Bender 2004). Beslut kring ersättningar kan leda till 

konflikter mellan aktieägarna och ledningen på grund av deras olika intressen. Det kan därför 

vara fördelaktigt för styrelser att inrätta ett ersättningsutskott som kan hjälpa till att stärka den 

interna bolagsstyrningen (Dell’Atti, Intonti & Iannuzzi 2013).  

Ersättningsutskottets syfte är inte enbart att reducera ersättningen för ledningen utan även att 

konstruera rätt ersättningsstruktur (Main & Johnston 1993; Conyon & Peck 1998). Ett 

ersättningsutskott kan skapa förhållanden för att beslut gällande ersättningen till bolagets 

ledning anses korrekta ur ett riskperspektiv och att aktieägarnas och ledningens delade 

intressen förenas, men även för att se till att ersättningen är utformad för att attrahera och 

motivera framgångsrika ledare (Dell’Atti, Intonti & Iannuzzi 2013). Som tidigare nämnts 

domineras den angloamerikanska ägarstrukturen av ett spritt ägande vilket gör att ledningen i 

bolagen får ett stort handlingsutrymme då det inte finns en större kontrollägare. Dell’Atti, 

Intonti och Iannuzzi (2013) menar att i frånvaron av ett ersättningsutskott kan ledningen 
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handla opportunistiskt och tilldela sig en ersättning som inte överensstämmer med 

aktieägarnas intressen. Ersättningsutskottet har därför en positiv inverkan på styrelsens 

hantering av kontrollen över ledningen och kan ses som bäst bolagsstyrningspraxis (Conyon 

& Peck 1998; Dell’Atti, Intonti & Iannuzzi 2013). 

Trots att ersättningsutskott anses utgöra bäst praxis finns det en anledning att ifrågasätta 

utskottets effektivitet (Conyon & Peck 1998). Ett ersättningsutskotts syfte är varken att sätta 

en låg eller en för hög ersättning utan snarare att sätta rätt ersättning. Main och Johnston 

(1993) samt Conyon och Peck (1998) fann dock ett signifikant samband som visade på att 

styrelser med ersättningsutskott tenderar till att sätta högre ersättning till bolagets ledning än 

styrelserna utan ett ersättningsutskott. Tversky och Kahneman (1974) menar att ersättningen 

till ledningen påverkas av sociala normer genom att styrelsen baserar sitt omdöme på 

erfarenheter och därav sätter ersättningsnivån utifrån sin egen ersättning. Tversky och 

Kahneman (1974) fann att ersättningen till ersättningsutskottets ledamot var positivt relaterad 

till ledningens ersättning. Detta tyder på att ersättningsutskott kanske inte alltid har en 

effektivitetsfunktion. Markóczy et al. (2013) menar snarare att ett ersättningsutskott används 

som ett symboliskt verktyg för att formellt möta legala krav och sociala påtryckningar. Menon 

och Williams (1994) menar också att inrättandet av utskott i många fall endast används för att 

främja legitimitet utan att egentligen användas för utskottets huvudsakliga syfte. 

3.2 Teoretiska synsätt med koppling till ersättningsutskott 
I detta avsnitt kommer de valda teorierna för studien att presenteras. Vi kommer att utgå från 

agentteorin, då Main och Johnston (1993) använder sig av agentteorin för att förklara 

förekomsten av ett ersättningsutskott. Main et al. (2008) menar dock att agentteorin inte själv 

kan förklara relationen mellan bolag och ersättningsutskott och att den nyinstitutionella teorin 

bör användas som ett komplement. Main et al. (2008) menar att styrelsen söker legitimitet 

genom ersättningsutskott i sin beslutsprocess och påverkas därmed av externa påtryckningar. I 

den svenska kontexten är informella kontrollmekanismer som legitimitet och rykte viktiga 

(Sinani et al. 2008) vilket gör att den nyinstitutionella teorin blir viktig ur det svenska 

perspektivet. Carson (2002) och Chizema och Shinozawa (2012) utgår ifrån den 

nyinstitutionella teorin när de förklarar förekomsten av ersättningsutskott och 

utskottsstrukturer.  
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Aguilera & Cuervo-Cazurra (2004) menar att valet av att följa en rekommendation från en 

bolagskod inte enbart är ett rationellt beslut som utgår från skapandet av effektivitet utan även 

påtryckningar för att uppnå legitimitet kan påverka beslut gällande att följa bolagskoder. 

 Strävan efter att uppnå effektivitet kan härledas från de endogena krafterna medan de 

exogena krafterna istället strävar efter skapandet av legitimitet (Aguilera & Cuervo-Cazurra 

2004). Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) menar att de endogena krafterna utgörs av 

aktieägarna och shareholder value, vilket kan kopplas till agentteorin då den handlar om att 

överbrygga separationen mellan ägandet och kontrollen. De exogena krafterna menar vi 

istället, ur ett nyinstitutionellt perspektiv, kan utgöras av normativa och tvingande 

påtryckningar vilka följs för att säkerställa legitimitet. 

 

En annan vanlig teori som används inom styrelseforskningen är resursberoendeteorin, vilken 

användas för att förklara styrelsens aktiviteter (Hillman & Dalziel 2003). Dock har denna 

teori inte använts för att förklara förändringar och bolagsstyrningsstrukturer eller förekomsten 

av ersättningsutskott, vilket gör att teorin inte kommer att inkluderas i vår studie.  

3.2.1 Agentteorin 
Agentteorin handlar om att förklara problemet som uppstår när bolagets ägare är separerade 

från kontrollen av ledningen. Vid separationen uppstår en informationsasymmetri som 

bolagets ledning kan utnyttja genom att maximera sitt egenintresse, vilket sker på bekostnad 

av aktieägarna (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976; Fama 1980). På grund av 

ledningens rationella och opportunistiska beteende uppstår det så kallade agentkostnader, 

vilka bör hanteras och minskas genom olika kontrollmekanismer. Styrelsen kan fungera som 

en av dessa kontrollmekanismer genom att hantera ett antal övervakningsaktiviteter (Berle & 

Means 1932; Fama 1980; Fama & Jensen 1983). Aktiviteterna är att övervaka ledningen, att 

välja strategier samt att planera ledningens anställningsavtal och ersättning. Den huvudsakliga 

drivkraften bakom dessa funktioner är att förena aktieägarnas och ledningens intressen så att 

bolaget drivs mot gemensamma mål (Fama & Jensen 1983). 

 

Ett av de viktigaste medlen för att underlätta styrelsens beslutsprocess är inrättandet av olika 

underutskott till styrelsen (Conyon & Peck 1998). Ur detta agentteoretiska perspektiv (Berle 

& Means 1932; Jensen & Meckling 1976) kan ersättningen ses som ett incitament för 

ledningen att prestera i enlighet med aktieägarnas intressen (Fama & Jensen 1983). Enligt Liu 

och Taylor (2004), Dell’Atti, Intonti och Iannuzzi (2013) och Main och Johnston (1993)  kan 
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ett ersättningsutskott användas för att mildra agentproblematiken och minska de 

agentkostnader som tenderar att uppstå. Detta kan göras genom att förhindra ledningen att 

delta i beslutsfattandet gällande sin egen ersättning, vilket också leder till att ledningens 

opportunistiska beteende begränsas (Conyon & Peck 1998; Landsberg 2007; Dell’Atti, Intonti 

och Iannuzzi 2013). Ersättningsutskottets syfte är inte enbart att reducera ersättningen för 

ledningen utan även att konstruera rätt ersättningsstruktur (Main & Johnston 1993; Conyon & 

Peck 1998). Ett ersättningsutskott kan skapa förhållanden för att beslut gällande ersättningen 

till bolagets ledning anses korrekta ur ett riskperspektiv och att aktieägarnas och ledningens 

delade intressen förenas, men även för att se till att ersättningen är utformad för att attrahera 

och motivera framgångsrika ledare (Dell’Atti, Intonti & Iannuzzi 2013).  

3.2.2 Nyinstitutionell teori 
Den nyinstitutionella teorin är väl använd inom bolagsstyrningsforskningen då den kan 

förklara varför bolagsstyrningssystem sprider sig mellan länder, vad som leder till 

implementering av nya rekommendationer och styrelsearbetet i en organisation (Yoshikawa & 

Rasheed 2009; Aguilera & Jackson 2010). Teorin har sin utgångspunkt i de regler och normer 

inom organisationer som hindrar aktörer från att agera utifrån det egna intresset. Aktörerna 

söker istället stabilitet och legitimitet i sina relationer till omvärlden och den formella 

strukturen av en organisation blir då ett resultat av omvärldens påtryckningar. Den formella 

strukturen ska spegla legitimitet snarare än hur organisationen verkligen fungerar (DiMaggio 

& Powell 1983). DiMaggio och Powell (1983) menar att organisationer tenderar att bli mer 

stabila och homogena i sin natur på grund av isomorfism. Isomorfism sker genom normativa, 

tvingande och mimetiska påtryckningar, vilka formas av vad som anses vara bäst praxis. 

Genom att följa dessa påtryckningar kan legitimitet skapas för bolaget, vilket i vissa fall kan 

leda till symboliskt handlande (DiMaggio & Powell 1983). 

De normativa påtryckningarna handlar om att aktörer på marknaden skapar gemensamma 

värderingar, vilket kan bero på likartade utbildningar och samhällets syn på vad som anses 

vara legitimt (DiMaggio & Powell 1983; Scott 2001). Om normer inte följs strider individen 

mot det förväntade beteendet. De tvingande påtryckningarna handlar mer om lagar och 

regleringar och dessa används för att påverka individers handlingar. Om inte lagstiftning och 

regleringar följs leder detta till konsekvenser i form av sanktioner. De mimetiska 

påtryckningarna handlar om att individer tar efter framgångsrika individers beteenden vid 

osäkra situationer (DiMaggio & Powell 1983; Scott 2001).  
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Main et al. (2008) menar att den nyinstitutionella teorin kan användas för att förklara varför 

ersättningsutskott finns, då sociala företeelser påverkar beteendet hos styrelsen. Medan den 

agentteoretiska synen enbart ser införandet av ersättningsutskott som ett sätt att optimera 

sambandet mellan ledningens och ägarnas intressen (DiMaggio & Powell 1983; Main & 

Johnston 1993) ser den nyinstitutionella teorin ersättningsutskott som något man enbart har 

för att andra bolag har ett (DiMaggio & Powell 1983) och för att tillhandahålla extern 

legitimitet (Hermanson et al. 2012 & Main et al. 2008). Extern legitimitet kan även vara 

viktigt vid en dålig prestation vilket kan uppmuntra förändring och leda till att ett bolag blir 

mer mottaglig för ett ersättningsutskott om implementeringen anses leda till en ekonomisk 

nytta (Chizema & Shinozawa 2012). 

Globaliseringen av kapitalmarknaderna har bidragit till förändring av många länders 

bolagsstyrningssystem. Det har även hävdats av institutionella teoretiker att efter finansiella 

kriser kan rutiner omvärderas och skapa möjligheter för att fastställa nya reformer. Införandet 

av ett ersättningsutskott kan vara en produkt av juridiska och ekonomiska förändringar som 

bolag utsätts för i den externa omgivningen och kan komma att påverka bolags beteende 

(Chizema & Shinozawa 2012). Chizema och Shinozawa (2012) menar dock att hänsyn bör tas 

till bolagens heterogenitet när förändringar inom bolagsstyrning ska göras. Detta blir tydligt 

då bolag kan ha olika ägarstrukturer, olika tillgångar av resurser samt har olika förutsättningar 

för att driva bolaget framåt. Dessutom kan nationella särdrag och djupt rotade traditioner 

inom affärsverksamheten påverka bolagsstyrningen. Dessa argument talar för att 

globaliseringen driver en förändring som inte är enhetlig i sin natur, inte ens inom samma 

land, vilket kan vara en orsak till att införandet av ett ersättningsutskott varierar mellan olika 

bolag (Chizema & Shinozawa 2012). 

En teori som är närbesläktad med den nyinstitutionella teorin är den sociala nätverksteorin 

(Granovetter 1985). Den utgår från att individer inom ett bolag är länkade till varandra i ett 

socialt nätverk bestående av bland annat vänskapsrelationer, affärsrelationer och interlocking-

relationer (Shropshire 2010). Dessa bolagsnätverk kan sägas vara en del av ett omfattande 

system av koordination och kontroll mellan finansiella institutioner, organisationer och bolag 

(Sinani et al. 2008). För bolagsstyrningen i ett land som Sverige läggs vikten på 

nätverksstrukturen som den effektiva spridningen av information mellan bolag. Sverige kan 

ses om ett land med small world-karaktär där förtroende, informationsspridning och rykte kan 

ses som effektiva bolagsstyrningsmekanismer (Sinani et al. 2008).  
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Ett begrepp som ofta används i nätverkssammanhang är interlocking och innebär ett nätverk 

av styrelseledamöter. Mer specifikt ingår ett bolags styrelseledamöter i ett socialt nätverk om 

de är verksamma i både sin egen och i andra bolags styrelser. En enskild styrelseledamot kan 

genom sina kopplingar till andra styrelser sprida information och idéer gällande 

bolagsstyrning mellan bolagen (Jonnergård & Stafsudd 2011). Det är inte bara interlocking 

som kan påverka spridningen av innovationer och styrningsformer. Centraliteten av ett bolag i 

nätverk kan också vara en bidragande faktor till spridningen och handlar om ett bolags 

position i ett nätverk. Ett mer centralt bolag är det som är länkat till ett större antal bolag i 

nätverket (Useem 1984).  

3.3 Hypoteser  
Syftet med den här studien är att förklara vilka faktorer som är relaterade med förekomsten av 

ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. De olika faktorerna kommer vi att härleda 

från vår kategorisering: ägarna, styrelsen, bolaget, nätverk och internationell exponering. 

Valet av kategorierna kommer nedan att presenteras och motiveras.  

 

Vi har valt att framhäva ägarna som en kategori då den svenska bolagskoden bygger på ett 

aktivt ägande, vilket innebär att ägarna kan delta i förvaltningen av bolaget samt utöva 

inflytande genom sin rösträtt på bolagsstämman (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) kan ägarnas 

maktposition påverka deras möjlighet att kontrollera ledningen. Även utifrån ett 

nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) anses kategorin ägare vara lämplig då 

de har olika preferenser gällande risk och placeringshorisont (Thomsen & Pedersen 2000; 

Munari, Oriani & Sobrero (2010). Carson (2002) och Chizema och Shinozawa (2012) 

använder olika ägaridentiteter för att förklara förekomsten av ett ersättningsutskott. Chizema 

(2008) använde sig även av ägaridentiteter samt ägarstruktur för att förklara efterlevnad av en 

bolagskod. 

 

Kategorin styrelsen har vi valt för att det är styrelsen som ska besluta om ett ersättningsutskott 

ska finnas representerat enligt regel 9.1 i den svenska bolagskoden (Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning 2010a). Utifrån ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & 

Meckling 1976) kan styrelsen vara en lämplig kategori då det är styrelsens uppgift att arbeta i 

enlighet med aktieägarnas intressen genom att övervaka ledningen samt hantera bolagets 
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styrning och förvaltning med omsorg (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). Även 

utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) finns kategorin styrelsen 

representerat då styrelsens sociala företeelser påverakar hur styrelsen agerar i sitt 

beslutsfattande (Main et al. 2008). Carson (2002) använder sig av styrelsens oberoende och 

styrelsens storlek för att förklara förekomsten av ersättningsutskott. Hambrick och Mason 

(1984) menar att styrelseordförandens karaktäristiska drag kan påverka beteendet och val av 

strategier.  

 

Kategorin bolag har vi valt då bolag ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 

1983) kan välja att svara strategiskt på institutionella påtryckningar utefter sina egenartade 

begränsningar och incitament (Chizema 2008; Chizema & Shinozawa 2012). Ur ett 

agentteoretiskt perspektiv är det en stor utmaning för bolaget att utifrån sin riskhantering 

utforma ersättningskontrakt som motiverar ledare att agera i enlighet med de riskpreferenser 

som aktieägarna har samtidigt som en lämplig risknivå för bolaget upprätthålls (Murphy 

2000). Chizema och Shinozawa (2012) förklarar förekomsten av ett ersättningsutskott genom 

bolagets ålder samt att Carson (2002) förklarar samma företeelse genom val av revisor.  

 

Nätverkskategorin har vi valt eftersom nätverk är ett utmärkande drag för svenska bolag. 

Sverige kan karaktäriseras som ett small world-land där bolagen ofta ingår i ett nätverk 

bestående av relationer i form av vänskap, samarbeten och företagande mellan bolagen, 

ägarna och ledningen (Sinani et al. 2008). Ur ett socialt nätverksperspektiv (Granovetter 

1985) kan information och kunskap angående bäst bolagsstyrningspraxis lätt spridas mellan 

bolagen. Även information angående ledningens och styrelsens prestation kan spridas genom 

nätverken, vilket leder till att deras rykte, legitimitet och trovärdighet blir viktiga 

kontrollmekanismer (Sinani et al. 2008). Carson (2002) har studerat interlocking för att 

förklara förekomsten av ett ersättningsutskott.  

Kategorin internationell exponering har vi val då Sverige allt mer påverkas av internationella 

influenser (Stulz 1999; Stein 2001; Oxelheim & Randøy 2003; Eiteman, Stonehill & Moffett 

2013). Enligt Yoshikawa och Rasheed (2009) har interaktionen mellan länders finansiella 

marknader och produktmarknader lett till konvergens av bolagsstyrningspraxis. Ur ett 

nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kan internationella influenser och 

påtryckningar leda till att bolag uppvisar ett isomorfiskt beteende, vilket i sin tur kan leda till 

spridning av bolagsstyrningspraxis. Ur ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & Means 1932; 
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Jensen & Meckling 1976) kan utländskt ägande vara en påverkande faktor till att bolag 

influeras av andra bolagsstyrningssystem. Beroende på ägarnas bakgrund har de olika 

intressen och möjligheter att övervaka ledningen (Thomsen & Pedersen 2000; Munari, Oriani 

& Sobrero 2010; Collin, Gustafsson, Petersson & Smith 2010). Chizema och Shinozawa 

(2012) studerar utländskt ägande samt korslistning för att förklara förekomsten av ett 

ersättningsutskott. 

Figur 1 nedan ger en översikt över de olika faktorerna som vi anser möjligen kan förklara 

förekomsten av ersättningsutskott i styrelsen för svenska börsbolag. Därefter kommer studiens 

hypoteser att presenteras uppdelade efter de introducerade kategorierna samt motiverade 

utifrån tidigare nämnda teorier.  

Figur 1, Översikt av möjliga förklarande faktorer 
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3.3.1 Ägarna 
Den svenska bolagskoden bygger på ett aktivt ägande vilket innebär att ägarna ofta deltar i 

bolagens förvaltning och utövar sitt inflytande på bolagsstämman. Sveriges ägarstruktur kan 

främst karaktäriseras som koncentrerad och det finns en positiv syn på att större aktieägare tar 

ett särskilt ansvar (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). För att förstå valet av 

bolagsstrategier blir det därför viktigt att ta hänsyn till kontrollägare eftersom de kan utöva 

sitt inflytande över bolagen (Thomsen & Pedersen 2000; Connelly, Hoskisson, Tihanyi & 

Certo 2010). Det är viktigt att även ta hänsyn till ägarnas olika identiteter då de påverkar 

bolagen utifrån deras preferenser gällande risk och placeringshorisont (Thomsen & Pedersen 

2000; Munari, Oriani & Sobrero 2010). 

 

För att förklara ägarnas agerande i bolag kan man enligt Hirschman i Hedlund och Hägg 

(1985) använda sig av de två handlingsalternativen voice och exit. Voice och exit kan 

användas som ett sätt för ägarna att få mer ägarinflytande och ett sätt för ledningen i ett bolag 

att få information om försämrad prestationsförmåga. Voice handlar om att aktieägarna kan 

göra sin röst hörd genom direkt kommunikation med ledningen när de upplever missnöje. 

Eftersom att ägande och kontroll inom ett bolag är separerade blir rollen för ägarna att utse 

ledningen viktigt (Hirschman i Hedlund & Hägg 1985).  

 

Exit handlar om att man som ägare säljer sitt aktieinnehav i bolaget. Exitbeteendet hos ägarna 

är speciellt viktigt när det handlar om att ge signal om att något i bolaget är fel. Försäljning 

respektive köp av aktier ger en indikation på hur den förväntade avkastningen står i paritet till 

andra investeringsalternativ på marknaden och sätter press på ledningen att de måste prestera i 

enlighet med den förväntade avkastningen. (Hirschman i Hedlund & Hägg 1985) 

 

Hirschman i Hedlund och Hägg (1985) nämner att en kombination av dessa två mekanismer 

är det bästa alternativet. Thomsen och Pedersen (2000) menar att ägare med ett stort 

aktieinnehav är mer benägna att vara aktiva i sin roll som ägare genom att övervaka samt 

påverka bolagets struktur. De ägaridentiteter som har störst benägenhet för voice och 

samtidigt låg benägenhet för exit är bland annat staten som ägare, familj som ägare och bolag 

som ägare (Hirschman i Hedlund & Hägg 1985). De ägaridentiteter som har störst benägenhet 
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för exit och samtidigt låg benägenhet för voice är utländska och institutionella ägare 

(Hirschman i Hedlund & Hägg 1985). 

 

Agentteorin har använts inom den företagsekonomiska forskningen för att förklara 

separationen mellan ägande och kontroll (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976). 

Beroende på ägarnas identiteter har de olika intressen och möjligheter att övervaka ledningen 

(Thomsen & Pedersen 2000; Munari, Oriani & Sobrero 2010; Collin et al. 2010). Detta 

innebär att ägarna associeras med olika former av bolagsstrategier, till exempel utformning av 

ersättningssystem, då ägare har olika preferenser som risktagande (Collin et al. 2010; 

Chizema & Shinozawa 2012). I bolag där agentproblematiken är stor domineras kontrollen 

framförallt av ledningen (Berle & Means 1932) medan kontrollen i ett bolag där 

agentproblematiken är relativt liten domineras av ägarna (Fama & Jensen 1983). Detta tyder 

på att ägarstrukturer och ägaridentiteter spelar en viktig roll för bolag gällande självreglering 

genom att bland annat hantera ersättningsstrukturer.  

 

Den nyinstitutionella teorin utgår ifrån externa påtryckningar vilka kan åstadkomma 

förändringar i ett organisatoriskt fält (DiMaggio & Powell 1983; Chizema 2008). Fullständig 

institutionell isomorfism är dock sällsynt vilket gör att ägarnas intresse och makt spelar en 

stor roll för hur organisationer anpassar sig till sina institutionella miljöer. Eftersom 

institutionella miljöer inte alltid är enhetliga och eftersom organisationer inte alltid är passiva 

kan en organisation svara på institutionella påtryckningar. Organisationerna svarar strategiskt 

på dessa påtryckningar beroende på sina egenartade begränsningar och incitament, vilket 

leder till en variation i bolagsstyrningen (Chizema 2008; Chizema & Shinozawa 2012). Detta 

tyder på att ägarstrukturer och ägaridentiteter spelar en viktig roll för bolag när det gäller att 

anpassa sig till rådande självreglering och kan vara påverkande faktorer gällande 

ersättningsutskott. 

 

Kontrollägare 

I Sverige dominerar framförallt det koncentrerade ägandet där bolagen kontrolleras av ett fåtal 

större aktieägare, ofta med en nära koppling till grundaren eller dennes familj (Högfeldt 

2005). Att Sverige kännetecknas av denna ägarstruktur beror till stor del på pyramidägande 

och röstdifferentierade aktier samt socialdemokraternas politiska inflytande under de senaste 

årtiondena. Pyramidägande uppstår när en ägare kontrollerar ett bolag genom att något av de 
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bolag han eller hon äger har köpt andelar i bolaget (Cronqvist & Nilsson 2003; Högfeldt 

2005).  

Vid ett spritt ägande uppstår det ur ett agentteoretiskt perspektiv en separation mellan ägandet 

och kontrollen. Detta leder till ett behov av att skapa incitament för ledningen att agera i 

enlighet med aktieägarnas intressen (Berle & Means 1932). Utan incitament medför 

separationen att ledningen kan agera utefter sitt egenintresse och uppträda opportunistiskt på 

bekostnad av aktieägarna (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976; Fama 1980). Vid 

förekomsten av en kontrollägare är separationen inte lika framträdande. En större 

kontrollägare tenderar att ha en närmare övervakning av ledningen vilket leder det till att 

ledningen får en mindre chans att påverka ersättningarna (Conyon & Peck 1998; Sapp 2008). 

Sapp (2008) fann i sin studie att ett koncentrerat ägande är relaterat med lägre ersättning för 

ledningen eftersom ledningen inte har samma utrymme att påverka sin ersättnings och att 

handla opportunistiskt. Enligt Coffee (2005) har kontrollägare har inget behov av 

kontrollmekanismer, som ett ersättningsutskott, då de kan förlita sig på sin maktposition och 

kontroll genom att direkt övervaka ledningen samt sätta ersättningarna. De har även större 

incitament att övervaka ledningen eftersom de har en större risk kopplad till bolaget genom 

deras aktieinnehav. Detta leder till att ägarna normalt har tillgång till viktig intern information 

eftersom att de ofta sitter med i bolagets styrelse (Collin et al. 2010) och har möjlighet att 

påverka bolaget genom deras rösträtt (Hirschman i Hedlund & Hägg 1985). 

Ersättningsarrangemang kan ses som designade av ersättningsutskott enbart för att optimera 

sambandet mellan ägarnas och ledningens intressen (Main et al. 2008) och därmed finns inte 

samma behov av att ha ett ersättningsutskott som det finns i ett spritt ägande.  

Ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kan kontrollägare använda sin 

makt och sitt inflytande för att förhindra en förändring och motstå yttre påtryckningar, vilka 

skulle förändra ersättningsstrukturen (Chizema 2008). Eftersom att kontrollägare har ett stort 

aktiekapital investerat i bolagen kan de stå emot institutionella påtryckningar på grund av att 

de själva vill ha kontrollen och utöva sin maktposition (Collin et al. 2010). 

Sammanfattningsvis har kontrollägare ur ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & Means 1932; 

Jensen & Meckling 1976) inte samma behov av informella kontrollmekanismer, som ett 

ersättningsutskott, då de kan förlita sig på sin maktposition och kontroll genom att direkt 

övervaka ledningen samt sätta ersättningarna (Coffee 2005). Ur ett nyinstitutionellt 

(DiMaggio & Powell 1983) kan kontrollägare använda sin makt och sitt inflytande för att 
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förhindra en förändring och motstå yttre påtryckningar, vilka skulle förändra 

ersättningsstrukturen (Chizema 2008). Detta innebär därmed att ett behov av ett 

ersättningsutskott i ett bolag där det inte förekommer en kontrollägare, vilket gör att följande 

hypotes formuleras:  

Hypotes 1a: Kontrollägare är negativt relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott 

Röstdifferentierade aktier är oftast uppdelade i A- och B-aktier, där A-aktier ger ett större 

antal röster vid bolagsstämman. Ägandet kommer att bli spritt ifall bolag behöver bidra med 

en signifikant del av finansieringen själva och den politiska inställningen har därför varit 

viktig för att kontrollen ska kunna bibehållas hos ägarna. Genom att bolagen har ett politiskt 

stöd i användningen av röstdifferentierade aktier i Sverige har bolagens beroende av 

aktiemarknaden minskats (Högfeldt 2005).  

Enligt Masulis, Wang och Xie (2009) och Bebchuk, Kraakman och Triantis (2000) kommer 

en skillnad i rösträtt och rätt till kassaflödet leda till att agentproblematiken ökar då 

separationen mellan ägandet och kontroll blir större. Eftersom att kontrollägarna inte påverkas 

i lika stor utsträckning finansiellt av sitt beslutfattande vill de förhindra förändringar i 

bolagsstyrningen vilket skulle kunna påverka deras privata nytta av kontrollen (Masulis, 

Wang & Xie 2009; Cronqvist & Nilsson 2003), oavsett hur detta påverkar resterande 

aktieägares intressen. Kontrollägarna har svaga incitament att engagera sig i 

värdemaximerande bolagsstyrningsstrategier och därför har de inget behov av ett 

ersättningsutskott då detta skulle begränsa kontrollägarnas möjlighet att utnyttja makten och 

övervaka ledningen (Cronqvist & Nilsson 2003). Vi menar utifrån ett agentteoretiskt 

perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) att kontrollägare genom 

röstdifferentierade aktier har svaga incitament att förändra bolagsstyrningen då de vill kunna 

kontrollera ledningens ersättning samt behålla nyttan de erhåller genom deras maktposition. 

Resonemanget ovan mynnar ut i följande hypotes: 

Hypotes 1b: Röstdifferentierade aktier är negativt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

Ägaridentiteter 

Ägarna av ett bolag är inte en homogen grupp utan flera olika karaktärsdrag kan skilja dem åt. 

De olika karaktärsdragen kan påverka ägarnas intresse och möjlighet att övervaka ledningen 

(Thomsen & Pedersen 2000; Munari, Oriani & Sobrero 2010; Collin et al. 2010). 
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Karaktärsdragen leder till att olika identiteter av ägare kan associeras med olika former av 

bolagsstrategier, till exempel utformningen av ersättningssystem, då ägare har olika 

preferenser (Collin et al. 2010; Chizema & Shinozawa 2012). Enligt Thomsen och Pedersen 

(2000) och Munari, Oriani och Sobrero (2010) är det ägaridentiteterna: institutionell ägare, 

bolag som ägare, familj som ägare och statlig ägare som främst dominerar i Europas största 

bolag. Vi kommer att använda oss av dessa fyra ägaridentiteter då vi tror att dessa kan visa ett 

samband med förekomsten av ett ersättningsutskott i de svenska börsnoterade bolagen. För att 

kunna påvisa ett samband mellan ägaridentiteterna och förekomsten av ett ersättningsutskott 

menar vi att bolaget måste domineras av en specifik ägaridentitet och därav anses vara 

kontrollägare. Under ägaridentiteten familj som ägare kommer vi även att inkludera sfärer 

som ägare. Detta gör vi för att det ofta är en familj som står bakom en sfär som huvudägare 

(Högfeldt 2005) och vi tror därför att sfärer tenderar att agera liknade familjer som ägare.     

Utländska ägare kan också ses som en ägaridentitet (Dahlquist & Robertsson 2000; Collin et 

al. 2010) men vi kommer inte inkludera denna under kategorin ägare. Detta på grund av att 

den typiska utländska ägaren i Sverige ofta är av institutionell karaktär (Dahlquist & 

Robertsson 2000). Enligt Thomsen och Pedersen (2000) kan även bolag som ägare korrelera 

med utländska ägare då utländska bolag kan välja att köpa upp en andel i ett bolag utanför den 

inhemska marknaden som bidrar med viktiga resurser. Hypotesen utländskt ägande kommer 

vi därför ta upp under kategorin internationell exponering.  

Institutionell ägare 

Institutionella ägare kan ses som en organisation som investerar i andra bolag med syftet att 

generera finansiell avkastning. Denna ägaridentitet har möjligheten att vara en stark 

övervakare då de har tillgång till diversifierad information, både inifrån organisationen och 

externt (Carson 2002; Collin et al. 2010). I enlighet med portföljvalsteorin placerar 

institutionella ägare sitt kapital kortsiktigt och sprider sitt aktieinnehav, vilket reducerar deras 

risk då de inte är beroende av ett enskilt bolag (Fama 1980). Eftersom institutionella ägare 

förväntas sälja sina aktier vid rätt tidpunkt och inte enbart vid behov av kapital har dessa 

ägare ett lågt intresse i att övervaka ledningen (Collin et al. 2010).  

Ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kan institutionella ägare utifrån 

sina preferenser efterfråga förändring i bolaget vilket kan öka aktieägarvärdet. Då 

institutionella ägare främst agerar utifrån ett exitbeteende förväntas de vid en icke-

tillfredställande avkastning att sälja sitt aktieinnehav (Hirschman i Hedlund & Hägg 1985). 
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För att bolaget inte ska förlora viktiga resurser i form av kapital behöver bolaget anses 

legitimt och därför arbeta utifrån aktieägarnas påtryckningar att öka aktieägarvärdet (Carson 

2002). Enligt Chizema (2008) kan beslutsprocesser gällande ersättningar leda till ett ökat 

aktieägarvärde och bolag kan därför gynnas av ett ersättningsutskott. För att vara 

konkurrenskraftig på kapitalmarknaden och attrahera institutionella ägare kan bolaget 

påverkas av mimetiska institutionella påtryckningar. Detta kan innebära att bolag antar 

bolagsstyrningspraxis bara för att kunna konkurrera på marknaden då bolaget inte vill avvika 

från de resterande bolagen (DiMaggio & Powell 1983). Inrättandet av ett ersättningsutskott 

kan därför ske som en symbolisk handling för att visa aktieägare att bolaget arbetar utefter 

maximering av aktieägarvärdet (Jfr DiMaggio & Powell 1983).  

Carson (2002) fann ett positivt signifikant förhållande mellan institutionella ägare och 

förekomsten av ersättningsutskott. I rollen som övervakare bidrar institutionella ägare främst 

med en påverkan gällande ersättningsstrukturer för ledningen (Carson 2002; Collin et al. 

2010), då de vill skapa incitament för ledningen att prestera i enlighet med deras intressen 

(Fama & Jensen 1983).  

Sammanfattningsvis är bolag ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) 

beroende av att anses legitimt för att attrahera nya och befintliga institutionella ägare. Då 

institutionella investerare tenderar att placera sitt kapital enligt portföljvalsteorin är det viktigt 

för bolaget att svara på deras externa påtryckningar gällande bolagsstyrningspraxis. Ur ett 

agentteoretiskt perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) är det viktigt att 

bolagets ersättningsstruktur är utformad för att sammanföra delade intressen och därför kan 

bolaget gynnas av att ha ett ersättningsutskott.  Resonemanget ovan mynnar ut i följande 

hypotes:  

Hypotes 2: Institutionell kontrollägare är positivt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott   

Familj eller sfär som ägare 

Svenska bolag har traditionellt sett dominerats av starka ägare och under 60-talet dominerade 

femton specifika ägarfamiljer. De kunde utöva sitt inflytande genom att vara sammanbundna 

med de tre storbankerna: Skandinavbanken, Enskilda banken och Handelsbanken, vilka 

bidrog med lån och finansiellt kapital. Idag är det de institutionella ägarna som innehar 
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majoriteten av kapitalet i de svenska bolagen, men genom röstdifferentierade aktier kan de 

största bolagen fortsätta att kontrolleras av starka ägarfamiljer. (Högfeldt 2005)   

Familj som en ägaridentitet består av individer tillhörande samma familj och deras 

involvering i bolaget påverkar bolagets styrning och strategier på grund av deras dominerande 

röstinnehav (Collin et al. 2010; Siebels & zu Knyphausen-Aufseß 2012). Familjeägda bolag 

tenderar att ha going concern och tillväxt som mål för sin verksamhet, vilket innebär att de 

arbetar ur ett långsiktigt perspektiv och investerar i resurser och branschkunskap för att kunna 

uppfylla målen. Familj som ägare har ofta starka incitament att delta i beslut som rör bolaget, 

dels genom att vara aktiva i styrelsen och dels genom att VD:n i bolagen ofta är en 

familjemedlem (Collin et al. 2010).  

Enligt agentteorin uppstår det en intressekonflikt och informationsasymmetri mellan ägarna 

och ledningen pågrund av att de är separerade (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 

1976). Men genom att familj som ägare personligen kan involvera sig i bolagets styrning finns 

det ingen större separation mellan ägande och kontroll. Familjeägda bolag behöver därför inte 

 i någon större utsträckning investera i kontrollmekanismer (Chau & Leung 2006; Siebels & 

zu Knyphausen-Aufseß 2012). Familj som ägare har ofta starka band knutna till varandra 

vilket gör att det finns en öppen kommunikation i bolaget som minskar 

informationsasymmetrin. Den personliga relationen kan leda till att viktiga utvärderingar 

gällande specifika prestationer inte görs eftersom de vill undvika konflikter (Siebels & zu 

Knyphausen-Aufseß 2012). Denna obenägenhet att utvärdera prestationer tillsammans med att 

familjebolag främst drivs av långsiktiga mål gör att ersättningen inte behöver vara 

prestationsbaserad. Ett ersättningsutskotts kontrollfunktion behövs därmed inte i familjebolag, 

då spridda intressen inte förekommer i någon större utsträckning samt att de själva vill ha 

kontroll över utformningen av ersättningen.  

Ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kan familj som ägare använda 

sin makt och sitt inflytande för att förhindra en förändring och motstå yttre påtryckningar, 

vilka skulle förändra ersättningsstrukturen (Chizema 2008). Familj som ägare vill skydda sin 

position i företaget samt att bolagets verksamhet ska fortskrida vilket leder till att de främst 

utgår i från status quo gällande bolagsstyrningen (Chizema 2008). Bolag som har tillhört 

samma familj i flera generationer tenderar att följa traditionella bolagsstrategier samt vara 

engagerade i ett nätverk av kompetens (Collin et al. 2010). Familj som ägare kan därför 

motsätta sig påtryckningar gällande att förändra sin bolagsstyrning då de själva innehar intern 
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kunskap samt har tillgång till externa resurser genom nätverk. Vi anser att familj som ägare 

därför inte behöver ha ett ersättningsutskott då de själva kan hantera frågorna. 

Sammanfattningsvis finns det ingen större separation av olika intressen i familjebolag sett ur 

ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976). Familj som 

ägare vill själva kunna kontrollera ledningens ersättning. Status quo är också viktigt för 

familjeägda bolag gällande bolagsstyrningen vilket ur ett nyinstitutionellt perspektiv 

(DiMaggio & Powell 1983) kan leda till att familj som ägare motsätter sig externa 

påtryckningar på grund av sin maktposition. Familjeägda bolag är därmed inte i något stort 

behov av ett ersättningsutskott, vilket leder till följande hypotesformulering:  

Hypotes 3: Familj eller sfär som kontrollägare är negativt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott   

Bolag som ägare  

Bolag som ägare innebär ett bolag som investerar i ett annat bolag, vilket ofta görs i syfte att 

generera eller förstärka en företagsrelation. Denna investering kan antingen ses som ett 

symboliskt handlande för att uppvisa en stark relation eller att bolaget upplever ett behov av 

att kontrollera det aktuella bolaget (Collin et al. 2010). Ägarnas preferenser kan antas likna de 

för familjeägda bolag eftersom investeringen bygger på tidigare affärsrelationer samt att de 

har bolagsspecifik information och kompetens. Bolag som ägare har därför inga incitament att 

genomföra förändringar vilket gör att de vill fortsätta med den nuvarande bolagsstrategin som 

förekommer i det investerade bolaget (Collin et al. 2010).  

Bolag som ägare kan anses vara starka övervakare över ledningen sett ur ett agentteoretiskt 

perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) eftersom de har specifik 

information om det investerade bolagets verksamhet och intern kompetens (Collin et al. 

2010). Därför har de inte behov av något alternativ till denna roll, vilket gör att de inte 

kommer att ha incitament till att införa nya strukturer så som ett ersättningsutskott för att 

stärka kontrollen. Bolag som ägares intresse är begränsat till de existerande bolagsstrategierna 

(Collin et al. 2010), vilket ur ett ny institutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) 

innebär att bolaget förväntas arbeta aktivt för att förhindra någon förändring vilket skulle 

kunna hota den nuvarande situationen (Chizema 2008). Detta resonemang leder fram till 

följande hypotes: 
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Hypotes 4: Bolag som kontrollägare är negativt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

 

Staten som ägare 

Staten som ägare har framförallt varit engagerade i riskfyllda verksamheter där storskalighet 

har varit en faktor. För att staten som ägare ska kunna agera på ett professionellt sätt och vara 

en aktiv ägare bör de följa den statliga ägarpolicyn, vilket bland annat innebär att svensk kod 

för bolagsstyrning ska tillämpas. I bolag som inte är helt ägda av staten förs en dialog med 

övriga ägare för att statens ägarpolicy ska tillämpas. (Fi 2012:6)  

I juridisk mening förekommer det ingen direkt skillnad mellan en statlig ägare och en privat 

ägare, men det förekommer dock skillnader när det gäller förutsättningar för att hantera och 

kontrollera bolaget. Privata ägare har ett individuellt ansvarstagande vilket är kopplat till 

deras aktieinnehav och bär på grund av detta en begränsad risk. En statlig ägare kontrolleras i 

sig av politiska beslutsprocesser och påverkas i sin kontrollfunktion av den instabila och 

rådande politiska miljön. Separationen mellan ägarna och kontrollen blir därför större för 

statliga ägare i jämförelse med en privat ägare (DS 1998:64; Ding, Zhang & Zhang 2007; 

Goldeng, Grünfeld & Benito 2008). Statliga bolag har målsättningar som både är av social 

och ekonomisk karaktär. De arbetar även utefter en kortsiktig tidshorisont på grund av oklara 

politiska engagemang men med en långsiktig tidshorisont för bolagets avkastning (DS 

1998:64). Detta leder till att kvalitén på bolagsstyrningen i statligt ägda bolag anses vara 

sämre än i privatägda bolag (Ding, Zhang & Zhang 2007; Goldeng, Grünfeld & Benito 2008). 

Det är svårare att lösa agentproblemet i statligt ägda bolag eftersom det finns en extra 

agentrelation då den kontrollerande ägaren i sig är en agent till den verkliga ägaren: staten 

(Ding, Zhang & Zhang 2007). För att kunna minska risken för de agentkostnader som uppstår 

på grund av det statliga ägandet krävs effektiva styrformer (DS 1998:64). Ur detta 

agentteoretiska perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) kan ett 

ersättningsutskott användas för att minska separationen då den egna kontrollfunktionen är 

nedsatt.   

I Sverige var regeringen initiativtagare till att den svenska koden för bolagsstyrning skapades 

(SOU 2004:47). Detta innebär att det ligger i de statliga ägarnas intresse att följa koden och 

uppmuntra implementering av rekommendationerna. De statliga ägarna kan vara angelägna att 
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signalera att de arbetar i enlighet med bäst praxis och accepterar aktieägarna som viktiga 

intressenter i deras arbete. Genom att vara villiga att acceptera förändringar kan detta främja 

effektiviteten av svensk reglering och internationell konkurrenskraft (Chizema 2008).  

I tidigare studier av Eng och Mak (2003) och Chizema (2008) fann de ett signifikant 

förhållande mellan statligt ägande och efterlevnaden av rekommendationer genom 

självreglering. Statliga ägare kan ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 

1983) förväntas ha ett ersättningsutskott eftersom de vill signalera att de följer standarder och 

normer vilka de själva har varit delaktiga i att skapa. Genom att motsätta sig sina egna 

rekommendationer kan deras legitimitet komma att skadas.  De statliga ägarna uppmuntrar 

även förändring för att öka konkurrenskraften och därför är de positiva för att ha ett 

ersättningsutskott. 

Sammanfattningsvis kan staten som ägare sett ur ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & 

Means 1932; Jensen & Meckling 1976) vara i behov av effektiva styrformer för att reducera 

agentkostnaderna. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) bör statliga 

ägare implementera den praxis som de själva ha varit med om att skapa för att inte skada sin 

legitimitet och sitt förtroende. Detta resonemang leder fram till att statliga ägare kan tänkas 

vara relaterade med förekomsten av ett ersättningsutskott vilket ger oss följande hypotes: 

Hypotes 5: Staten som kontrollägare är positivt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

3.3.2 Styrelsen 
Enligt regel 9.1 i den svenska bolagskoden rekommenderas styrelsen att inrätta ett 

ersättningsutskott som ska hantera och granska de komplexa frågorna gällande 

ersättningsprinciperna för ledningen i bolaget (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). 

Enligt Dell’Atti, Intonti och Iannuzzi (2013) har ersättningsutskott fått en allt mer betydande 

roll för styrelsen på grund av de anses vara bäst praxis då det finns rekommenderat i 

bolagsstyrningsstandarders för självreglering.  

Agentteorin är välanvänd inom den företagsekonomiska forskningen och förklarar 

separationen mellan ägande och kontroll (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976). 

För att minska agentproblematiken ska styrelsen finnas representerad i ett bolag och ska 

fungera som en kontrollmekanism (Berle & Means 1932; Fama 1980; Fama & Jensen 1983). 

Styrelsen som kontrollmekanism ska hantera övervakningen av ledningen, välja rätt strategier 
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och utforma lämpliga ersättningsstrukturer (Fama & Jensen 1983). Trots att styrelsen ska 

agera i enlighet med aktieägarna och övervaka ledningen kan VD:n för bolaget ta plats i 

styrelsen. Övervakningen blir då extra viktigt eftersom VD:n kan handla opportunistiskt och 

påverka styrelsen som kontrollmekanism samt få ökat inflytande över sin egen ersättning 

(Conyon & Peck 1998).  Hillman och Dalziel (2003) argumenterar för att styrelser är 

heterogena i förmågan att övervaka vilket gör det viktigt att ta hänsyn till styrelsekapital i 

form av styrelseledamöters oberoende och styrelsens storlek. Enligt John och Senbet (1998) 

och Cheng och Courtenay (2006) kan oberoendet hos en styrelse samt sammansättningen och 

storleken vara faktorer som påverkar hur effektiv styrelsen är i sin övervakningsfunktion. När 

det gäller styrelsen oberoende finns det olika definitioner på vad som anses vara ett oberoende 

styrelseledamot. Vi kommer att definiera oberoende utefter deras förhållande till bolaget och 

dess ledning (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). Detta innebär att vi följer den 

svenska bolagskoden, vilken skiljer sig ifrån den angloamerikanska definitionen som främst 

utgår ifrån ett oberoende gentemot ledningen (Cheng & Courtenay 2006).  

Main et al. (2008) menar att den nyinstitutionella teorin kan förklara varför ersättningsutskott 

finns representerade i styrelser, då det är sociala företeelser så som legitimitet som påverkar 

hur styrelsen beter sig. En av de högt uppsatta och mest framstående individerna i ett bolag är 

styrelsens ordförande (Hambrick & Mason 1984), det blir därför även ut ett nyinstitutionellt 

perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) viktigt att ta hänsyn till styrelseordförandes olika 

karaktärsdrag. Enligt Upper Echelonsperspektivet kommer styrelseordförandens 

karaktäristiska drag som ålder och intern ämbetstid att påverka ordförandes beteende och val 

av strategier (Hambrick & Mason 1984). Detta kommer att vara en kompletterande teori till 

den nyinstitutionella teorin när vi förklarar styrelseordförandes påverkan gällande valet av att 

ha ett ersättningsutskott. Den nyinstitutionella teorin menar att de strategiska valen påverkas 

av externa påtryckningar (DiMaggio & Powell 1983) och därför är det inte primärt 

karaktäristiska drag som påverkar. Dock kommer styrelseordförande kunna ha en inverkan på 

valet av strategier på grund av sitt handlingsutrymme och sin maktposition vilket innebär att 

Upper Echelonsperspektivet tillsammans med den nyinstitutionella teorin kan förklara 

styrelseordförandes beslut (Hambrick 2007).  

Oberoende styrelseledamöter 

Att ha oberoende styrelseledamöter är kanske den mest rekommenderade praxis för god 

bolagsstyrning (Kang, Cheng & Gray 2007). Cheng och Courtenay (2006) och Kang, Cheng 
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och Gray (2007) menar att styrelser som till största delen består av oberoende ledamöter har 

en större kontroll över ledningens beslutsfattande. Dessa ledamöter har incitament till att 

utföra en god övervakning då de ofta vill bli förknippade med ett gott rykte. 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) kan 

självreglering och oberoende ledamöter ses som kontrollmekanismer med syfte att reducera 

agentproblemet mellan aktieägarna och ledningen. Oberoende ledamöter kan användas för att 

reducera ledningens opportunistiska beteende (Patteli & Prencipe 2007). Dock så har olika 

ägaridentiteter varierande preferenser vilket påverkar deras uppfattning om hur viktigt 

oberoendet är i styrelsen, exempelvis vill vissa ägare själva vara delaktiga i styrelsen (Collin 

et al. 2010). Agentteoretiker hävdar att styrelser som domineras av oberoende ledamöter 

anses vara bättre övervakare i jämförelse med interna ledamöter, då dessa ledamöter tenderar 

till att ha ett ökat incitament på grund av att de inte har någon relation till varken bolaget eller 

ledningen (Hillman & Dalziel 2003).  Dock kan interna styrelseledamöter fungera som 

övervakare om de ser möjligheter till att avancera i positioner som innehas av inkompetenta 

chefer. De oberoende ledamöterna kan därmed uppmuntra till en ökad konkurrens mellan de 

interna ledamöterna för att stimulera handlingar som är förenliga med maximeringen av 

aktieägarvärdet (Fama 1980). Oberoende ledamöter kan ha större incitament till att agera i 

aktieägarnas intressen eftersom de är måna om sitt rykte som påverkar deras förmåga att ta 

emot ytterligare ledamöters uppdrag (Fama & Jensen 1983; Carson 2002). Carson (2002) 

menar att då oberoende ledamöter vill associeras med en högre kvalité på bolagsstyrningen 

kan ersättningsutskott vara fördelaktigt. 

 

Fields och Keys (2003) menar att oberoende ledamöter är mer effektiva än interna ledamöter 

när det handlar om att anställa, avskeda och ge ersättning till ledningen. De är mindre fångade 

av interna perspektiv och mindre personligt engagerade i ledningen och deras vision. De ser 

istället till de externa prestationssignalerna och engagerar sig i strategin för maximeringen av 

aktieägarvärde och kan därmed ses som mer värdefulla än vad interna ledamöter anses vara. 

Enligt Weisbach (1988) är styrelser som domineras av oberoende ledamöter mer benägna till 

att avskeda VD:n i bolaget på grundval av dåliga resultat eller aktiekursutveckling än styrelser 

som domineras av interna ledamöter. Av detta följer att ju färre länkar ett ledamot har till 

bolaget och ledningen, desto bättre kommer ledamoten att skydda aktieägarnas intressen 

(Gordon 2008).  
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Cheng och Courtenay (2004) studie visade att bolag med styrelser bestående av en majoritet 

av oberoende styrelseledamöter hade en signifikant högre nivå på självreglering jämfört med 

bolag vars styrelser inte hade majoritet av oberoende ledamöter. Chen och Jaggi (2000) fann 

också ett positivt signifikant förhållande mellan bolags självreglering och andelen oberoende 

ledamöter. Cheng och Jaggi (2000) menar att genom att inkludera oberoende ledamöter i 

styrelsen kan en förbättring av övervakningsaktiviteterna uppnås. Eng och Mak (2003) samt 

Gul och Leung (2004) förväntade sig ett positivt förhållande mellan oberoende ledamöter och 

självreglering men fann dock ett oväntat negativt signifikant förhållande. Resultatet kan bero 

på att de oberoende ledamöterna utgör ett substitut för kontrollmekanismer genom 

självreglering (Eng & Mak 2003).  

 

Sammanfattningsvis förväntar även vi oss utifrån tidigare forskning ett positivt förhållande 

mellan oberoende styrelseledamöter och självreglering i svenska börsbolag. Det positiva 

förhållandet kan även förväntas då Carson (2002) menar att oberoende ledamöter som vill 

associeras med en högre kvalité på bolagsstyrningen borde tillsätta ett ersättningsutskott. 

Enligt agentteorin (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) tenderar oberoende 

styrelseledamöter att ha ett ökat incitament för att agera utefter aktieägarnas intressen, än vad 

interna ledamöter har, och då de är måna om sitt rykte tror vi att det finns ett samband mellan 

oberoende externa ledamöter och ersättningsutskott. Detta ger oss följande hypotes: 

 

Hypotes 6: Oberoende styrelseledamöter är positivt relaterade med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

 

VD i styrelsen 

Ett bolags VD kan ha dubbla roller genom att både sköta den löpande förvaltningen och 

inneha en position i styrelsen. Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) åttonde kapitel, paragraf 

49, får dock inte VD:n i ett bolag med aktier upptagna på en reglerad marknad vara 

ordförande i styrelsen.  Detta på grund av att styrelsen fattar beslut gällande VD:ns 

anställningsvillkor och ersättning vilket kan skapa problem när VD:n har en kombinerad roll. 

Studier av Bebchuk och Fried (2003) samt Ryan och Wiggins (2004) visar på att VD:n 

tenderar att erhålla en högre ersättning om VD:n har en position i styrelsen. Detta menar 
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forskarna kan bero på VD:ns ökade förhandlingsmöjlighet. Ur ett agentteoretiskt perspektiv 

(Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) kan VD:n i styrelsen leda till en potentiell 

konflik då VD:n kan utnyttja sin makt och kontroll över styrelsens beslutsfattande. Syrelsens 

kontrollfunktion kan därmed påverkas negativt (Conyon & Peck 1998 & Gul & Leung 2004). 

Att VD:n är delaktig i styrelsen kan även påverka självregleringen och efterlevnaden av 

rekommendationer eftersom styrelsen kan anses vara mindre benägna att utföra en effektiv 

kontroll över ledningen (Gul & Leung 2004). 

Tidigare studier finner delade resultat mellan förhållandet av VD i styrelsen och 

självreglering. Gul och Leung (2004) fann ett negativt signifikant förhållande mellan VD:n i 

styrelsen och självreglering medan Ho och Wong (2001) inte fann något samband alls mellan 

de två variablerna. Ho och Wong (2001) menar att bristen på ett samband kan bero på att 

studien genomfördes i Hong Kong där bolagen ofta ägs och styrs av en kontrollägare, vilket 

kan leda till att det inte spelar någon roll om VD:n är separerad ifrån styrelsen. Detta kan 

kopplas till ett svensk perspektiv då Sveriges ägarstruktur framförallt domineras av ett 

koncentrerat ägande där bolagen kontrolleras av ett fåtal större aktieägare, ofta med en nära 

koppling till grundaren eller dennes familj (Högfeldt 2005). Enligt Sinani et al. (2010) 

godkänns VD:ns position i svenska styrelser då Sveriges företagskultur kännetecknas av 

starka och aktiva ägare. Detta skulle kunna innebära att VD:n även i Sverige inte i större 

utsträckning kan påverka självreglering. Men utifrån ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & 

Means 1932; Jensen & Meckling 1976) gällande att en VD i styrelsen kan handla 

opportunistiskt och påverka styrelsens beslutsfattande har följande hypotes formulerats: 

Hypotes 7: VD i styrelsen är negativt relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott   

Styrelsens storlek 

Enligt den svenska koden för bolagsstyrning ska styrelsen ha en storlek som kan 

säkerhetsställa dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och 

effektivitet. Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter där en av dessa ska utses till 

ordförande (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). Ur ett agentteoretiskt perspektiv 

(Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) kan enligt John och Senbet (1998) styrelsens 

övervakningsförmåga öka ju större storleken på styrelsen är. Dock kan nyttan från 

övervakningen bli förskjuten av stegvist ökade kostnader på grund av svagare kommunicering 

mellan ledamöter och reducerad effektivitet gällande beslutsfattandet. Styrelsens storlek och 

dess övervakningsförmåga har därmed ett omvänt u-förhållande (John och Senbet 1998). En 
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fördel med att ha ett ersättningsutskott är att styrelsen kan delegera uppgifter som de annars 

skulle hanterat till ett underutskott och därav öka effektiviteten i styrelsen (Spira & Bender 

2004). Singh och Harianto (1989) menar att det viktigaste medlet för att underlätta styrelsens 

beslutsprocess är skapandet av olika underutskott som kan hantera specifika uppgifter. Carson 

(2002) fann i sin studie ett positivt förhållande mellan styrelsens storlek och att bolaget har ett 

ersättningsutskott. Förhållandet var även positivt i generell bemärkelse gällande underutskott 

till styrelsen, vilket kan bero på att förekomsten av ett underutskott är till för ändamålet att 

öka effektiviteten i styrelsen (Carson 2002).   

Storleken på styrelsen spelar även en roll när det gäller möjligheten och kapaciteten att ha ett 

ersättningsutskott (Main & Johnston 1993). Cerbioni och Parbonetti (2007) fann i deras studie 

om självreglering ett positivt förhållande mellan storleken på styrelsen och styrelsens 

humankapital samt tillgången till extern information. En större styrelse kan därför bidra med 

mer kunskap och expertis, samt med en ökad kapacitet att sprida arbetsbördan mellan 

ledamöterna (Cerbioni & Parbonetti 2007).  

Sammanfattningsvis kan en större styrelse ur ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & Means 

1932; Jensen & Meckling 1976) vara i behov av att öka sin effektivitet vilket ett 

ersättningsutskott kan underlätta genom att styrelsens arbetsbörda kan delegeras till ett 

underutskott. Större styrelser kan sammankopplas med ökad expertis och kunskap samt 

möjligheten att sprida arbetsbördan, vilket gör det möjligt för en styrelse att ha ett 

ersättningsutskott som hanterar frågor angående ledningens ersättnings som anses 

problematisk. Resonemanget ovan mynnar ut i följande hypotes: 

Hypotes 8: Styrelsens storlek är positivt relaterat till förekomsten av ett ersättningsutskott   

Strävan efter legitimitet 

Risken som finns med bolagets legitimitet handlar om hur bolaget uppfattas av sina 

intressenter (Power 2007). Enligt en studie utförd av PwC (2004) anser VD:ar och 

styrelseordföranden i finansiella bolag att ryktesrisken är den största risken. Om ryktesrisken 

kan anses vara den största risken hos ett bolag är det inte bara viktigt att veta om att den finns; 

det är också viktigt att kunna hantera den på bästa sätt (Power 2007). Styrelsen tillämpar god 

bolagsstyrning, såsom att tillsätta ett ersättningsutskott, för att erhålla en positiv image på 

marknaden vilket resulterar i ökad legitimitet. Detta i sin tur minimerar risken att förlora 

investerare och maximerar bolagets värde eftersom ökad legitimitet attraherar intressenterna 
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(Tao & Hutchinson 2013).  Styrelsen kan använda sig av symboliskt handlande som ett 

alternativt sätt att möta externa hot (Fiss & Zajac 2006; Markóczy et al. 2013). Ett vanligt 

symboliskt handlande av styrelsen kan vara att använda sig av externt synliga strukturer så 

som bland annat olika former av utskott för att formellt möta legala krav och sociala 

påtryckningar (Markóczy et al. 2013). Menon och Williams (1994) menar också att 

inrättandet av utskott i många fall endast används för att främja legitimitet utan att egentligen 

användas för utskottets huvudsakliga syfte.  

Harrisson (1987) menar att de viktigaste utskotten för att skapa trovärdighet och legitimitet är 

de som har en övervakande funktion. De övervakande utskotten är främst ersättnings-, 

revisions- och nomineringsutskotten (Harrisson 1987). Enligt Carson (2002) och Chizema och 

Shinozawa (2012) kan utskottssystemet indikera på bolagsstyrningens kvalité. Dock menar 

Carson (2002) att de olika utskotten frekvens inom styrelsen och deras funktioner är av 

varierande art. Kombinationer av de olika utskotten skulle kunna tyda på att bolaget är i 

behov av olika övervakningssystem samt legitimitetsbehov.     

Sammanfattningsvis kan styrelsen ur ett nyinstitutionellt perspektiv söka stabilitet och 

legitimitet i sina relationer till omvärlden (DiMaggio & Powell 1983). Ett isomorfiskt 

uppträdande hos styrelsen (DiMaggio & Powell 1983) kan i ett legitimitetsperspektiv innebära 

att ett styrelsen inte vill särskilja sig från andra bolag då det kan missgynna deras legitimitet. 

Genom att organisera styrelsearbetet och tillsätta olika typer av utskott kan detta hjälpa 

bolaget att öka sin legitimitet.  Hypotesen för strävan efter legitimitet blir följande:  

Hypotes 9: Strävan efter legitimitet är positivt relaterad med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

Styrelseordförande 

Enligt Upper Echelonsperspektivet är det organisatoriska resultatet, såsom strategier och 

effektivitet, reflektioner av de högt uppsatta individernas karaktäristiska drag och kognitiva 

grunder. De kognitiva grunderna utgörs av erfarenhet och kunskap, vilka är de faktorer som 

formar individens agerande och beslutsfattande. Dessa faktorer är i ständig förändring vilket 

gör att individerna får nya utgångspunkter gällande sitt agerande och beslutsfattande. En av de 

högt uppsatta och mest framstående individerna i ett bolag är styrelsens ordförande 

(Hambrick & Mason 1984). Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs 

effektivt och att styrelsen fullgör sina åtaganden (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). 
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Ordförande ska organisera och leda styrelsens arbete för att skapa de bästa förutsättningarna 

för styrelsens arbete. Ordförande ska även se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och 

fördjupar sina kunskaper om bolaget, se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information 

och beslutsunderlag för sitt arbete samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs (Kollegiet 

för Svensk Bolagsstyrning 2010a). Enligt den svenska bolagskoden ska styrelsen besluta om 

ett bolag ska ha ett ersättningsutskott och ordförande i bolagets styrelse ska i så fall även 

utgöra ordföranderollen i ersättningsutskottet (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). 

Upper Echelonsperspektivet kan enligt Hambrick (2007) kompletteras med den 

nyinstitutionella teorin för att förklara människors handlingsbeteende. I vårt fall handlar det 

om att det är styrelseordförandes handlingsutrymme som påverkar de strategiska valen. 

Nyinstitutionell teori utgår ifrån att externa påtryckningar kommer att förhindra 

styrelseordförandes påverkan men genom deras handlingsutrymme och maktposition kan de 

ändå ha en inverkan på valet av strategier (Hambrick 2007). Vi valde därför bort möjligheten 

att se på styrelsens egenskaper som en helhet då vi tror att det är styrelseordförandes 

inflytande som framförallt påverkar styrelsens beslutsfattande.  

Hambrick och Mason (1984) menar att styrelseordförandes interna ämbetstid, ålder, 

utbildning, finansiella position och sociala bakgrund och kan ge en indikation på hur denne 

kommer att agera vid en strategisk beslutssituation som exempelvis kan handla om 

tillämpning av ny reglering. Vi kommer dock att enbart ha styrelseordförandes interna 

ämbetstid och ålder som möjliga påverkande faktorer gällande förekomsten av ett 

ersättningsutskott. Anledning till detta val är för att vi fann dessa två variabler intressanta och 

för att det finns mycket tidigare forskning som styrelseordförandes ålder (Hambrick & Mason 

1984; Goll & Rasheed 2005; Waelchli & Zeller 2012). Intern ämbetstid kan vara intressant att 

studera på grund av Sveriges nätverksrelationer. Vi tror att dessa två variabler kan påverka 

införandet av ett ersättningsutskott i svenska styrelser. Dock tenderar ofta ålder och intern 

ämbetstid att vara korrelerade med varandra. Det blir därför viktigt att skilja dem åt (Goll & 

Rasheed 2005). 

Styrelseordförandes ålder 

Ur ett Upper Echelonsperspektiv (Hambrick & Mason 1984) tillsammans med ett 

nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kan styrelseordförandens ålder ha en 

påverkan på det strategiska beslutsfattandet då tidigare studier visar på att en ökad ålder kan 

relateras till minskad flexibilitet och risktagande samt ökat motstånd gällande förändring 
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(Goll & Rasheed 2005). Waelchli och Zeller (2012) menar att två åldersrelaterade faktorer 

gällande styrelseordförandes arbetsprestation är deras begränsade fysiska kapacitet och 

motivation. Äldre styrelseordföranden kan därför vara hämmade att hantera aktuella 

rekommendationer från bolagskoden som kräver beteendeförändringar och stor 

informationsinsamling. Äldre individer tenderar nämligen att söka mer information och det tar 

längre tid för dem att gå igenom förarbetet innan de fattar ett beslut (Goll & Rasheed 2005). 

Styrelsens arbetsuppgifter har även blivit mer komplexa (Wealchli & Zeller 2012), 

exempelvis har beslutsfattandet gällande ersättningar identifierats som problematiska (Main & 

Johnston 1993). Detta kan vara en orsak till varför äldre individer kan ha svårt att hantera 

förändringar och på grund av detta föredra rådande situation (Wealchli & Zeller 2012). Äldre 

syrelseordföranden har även ett större psykologiskt engagemang av att bibehålla bolagets 

nuvarande tillstånd, då det är viktigare för dem att ha en ekonomisk trygghet. De föredrar ofta 

en fast ersättning framför en prestationsbaserad vilket innebär att maximering av 

aktieägarvärdet inte står i fokus (Wealchli & Zeller 2012). Äldre styrelseordföranden tenderar 

även att vara mindre riskbenägna, vilket leder till att nya strategiska beslut undviks (Hambrick 

& Mason 1984; Wealchli & Zeller 2012).  

Sammanfattningsvis fördrar äldre styrelseordföranden status quo. Vi menar därför att äldre 

styrelseordföranden ur ett Upper Echelonsperspektiv (Hambrick & Mason 1984) tillsammans 

med ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kommer vara emot praxis 

gällande ersättningsutskott då detta kräver en beteendeförändring och en omstrukturering av 

styrelsens uppgifter. Detta resonemang leder oss fram till följande hypotes:  

Hypotes 10: Styrelseordförandes ålder är negativt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

Intern ämbetstid 

En styrelseordförandes erfarenhet av styrelsearbete kan tänkas ha en effekt på dennas 

kapacitet att hantera beslutsfattandet (Hambrick & Mason 1984). Ur ett Upper 

Echelonsperspektiv (Hambrick & Mason 1984) tillsammans med ett nyinstitutionellt 

perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kan en ordförande genom tidigare erfarenhet bidra 

med förslag och råd, vilket kan leda till att kostnader för att hantera bolagets osäkerhet 

reduceras (Hillman & Dalziel 2003). Styrelseordföranden som har erfarenhet från tidigare 

styrelsearbeten tenderar att genomföra mer förändringar i bolagsstyrningsstrukturen och i 

styrelsens procedurer. Detta beteende kan bero på att de är mindre känsliga för förändringar 
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(Hambrick & Mason 1984) och vill associeras med ett bra styrelsearbete (Fama 1980; 

Hambrick & Mason 1984). Styrelseordföranden som har spenderat större delen av sin karriär i 

samma bolag har en stor intern kunskap. Detta kan dock innebära att de har ett begränsat 

perspektiv och en begränsad kunskapsbas när det exempelvis gäller att hantera nya reformer 

och standarder. Enligt Golden och Zajac (2011) kan styrelseordförandes ämbetstid påverka 

styrelsearbetet utefter ett omvänt u-förhållande. Med detta menar Golden och Zajac (2011) att 

styrelseordförandes effektivitet ökar med ämbetstiden men vid en viss tid vänder förhållande 

och effektiviteten minskar. 

Enligt Hambrick och Mason (1984) och Goll och Rasheed (2005) eftersträvar 

styrelseordföranden med lång intern ämbetstid kontinuitet och stabilitet i bolaget och därmed 

motsätter sig strategiska förändringar. En lång ämbetstid i en och samma styrelse kan 

förväntas leda till en strategisk tröghet, ett större engagemang för bibehålla status quo och ett 

större motstånd för nya strategiska direktiv (Goll & Rasheed 2005).Vi menar att under en lång 

intern ämbetstid har styrelseordförande kunnat bygga upp ett handlingsutrymme och en 

maktpositions som gör att de lättare kan motstå externa påtryckningar. 

Styrelseordföranden som har större arbetserfarenhet kan vara mer framgångsrika när det gäller 

att kunna värdera vilken information som krävs, samla in information snabbt samt vara mer 

flexibel i sitt beslutsfattande (Taylor 1975). En styrelseordförande med lång ämbetstid i 

samma styrelse menar vi kan ha relevant intern information om ledningens prestation och kan 

därför sätta rätt ersättning. Dock kan de inneha mindre relevant information angående nya 

bolagsstrategier som ett ersättningsutskott. Detta kan leda till att styrelseordförande vill 

hantera ledningens ersättning i styrelsen och därför inte skapar ett frivilligt ersättningsutskott. 

  

Sammanfattningsvis har styrelseordföranden som har spenderat större delen av sin karriär i 

Thomsen & Pedersen 2000; Munari, Oriani & Sobrero 2010; Collin et al. (2010) samma 

bolag en stor intern kunskap men dock begränsat perspektiv gällande nya standarder. Enligt 

Upper Echelonsperspektivet (Hambrick & Mason 1984) och ett nyinstitutionellt perspektiv 

(DiMaggio & Powell 1983) kan detta leda till att styrelseordföranden med lång ämbetstid 

istället eftersträvar kontinuitet samt stabilitet i bolaget och därav motsätta sig strategiska 

förändringar som inrättandet av ett ersättningsutskott. Resonemanget ovan mynnar ut i 

följande hypotes: 
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Hypotes 11: Styrelseordförandes interna ämbetstid av styrelsearbete i termer av ett omvänt u-

förhållande är negativt relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott 

3.3.3 Bolaget 
Reglering genom en bolagskod bygger på marknadsmekanismens två funktioner: utvärdering 

av möjliga avvikelser från koden och skapandet av påtryckningar gällande efterlevnaden av 

koden.  Oavsett om avvikelse från koden av ett specifikt bolag är motiverad eller 

omotiverade, är det tänkt att den finansiella marknadens medlemmar, aktieägarna, ska 

utvärdera avvikelserna (Seidl 2006). Koden är till för att skydda aktieägarna och vid en 

omotiverad avvikelse av bolagskoden förväntas det leda till sanktioner för bolaget genom 

negativ påverkan på börsvärdet. Aktieägarna kan alltså skapa påtryckningar på bolaget genom 

deras möjlighet att köpa och sälja aktier i bolaget (Seidl 2006). Schüppen (2002) menar att en 

avvikelses påverkan på aktievärdet är en av de bakomliggande faktorerna till att följ- eller 

förklaraprincipen skapades, vilket har lett till att bolagskoden kan tillämpas flexibelt.   

 

Agentteorin som används för att förklara separationen mellan ägande och kontroll (Berle & 

Means 1932; Jensen & Meckling 1976). En stor utmaning för bolagets riskhantering är att 

utforma ersättningskontrakt som motiverar ledare att agera i enlighet med de riskpreferenser 

som aktieägarna har samtidigt som en lämplig risknivå för bolaget upprätthålls (Murphy 

2000).  Ju fler affärssegment ett bolag har desto större är chansen att det uppstår en strategisk 

kontrollförlust och en riskavert ledning (Hoskisson, Johnson & Moesel 1994). Detta tyder på 

att antal affärssegment spelar en viktig roll för bolag när det gäller självreglering och kan vara 

påverkande faktorer gällande förekomsten av ett ersättningsutskott.  

 

Den nyinstitutionella teorin försöker att identifiera vilka bestämningsfaktorerna för 

organisatorisk flexibilitet och förändring är. Teorin reflekterar därmed en rad av tvingande 

och samförstående strategier för att åstadkomma förändringar i ett organisatoriskt fält 

(DiMaggio & Powell 1983). Eftersom institutionella miljöer inte alltid är enhetliga och 

eftersom bolag inte alltid är passiva kan ett bolag svara på institutionella påtryckningar. 

Bolagen svarar strategiskt på dessa påtryckningar beroende på sina egenartade begränsningar 

och incitament, vilket leder till en variation i bolagsstyrningen (Chizema 2008; Chizema & 

Shinozawa 2012). Detta tyder på att bolagets val av revisor och bolagets ålder kan vara 
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signifikanta faktorer som påverkar hur bolagen anpassar sig och svarar på institutionella 

påtryckningar då dessa faktorer innebär olika begränsningar och incitament. 

 

Antal affärssegment 

Bolag som verkar inom flera affärssegment tenderar till att vara mer komplext strukturerade 

(Shephard & Rose 1997). Hermalin och Weisbach (1988) menar att ledningen för ett 

diversifierat bolag har större behov av råd, då uppgifterna ökar ju fler affärssegment bolaget 

har. Därmed har diversifierade och mer komplexa bolag större styrelser eftersom de har ett 

större behov av extern expertis för ett flertal områden (Yermack 1996). Sapp (2008) menar att 

ersättningen till ledningen tenderar att öka ju mer komplext bolaget är. Ledningen kan därför 

tjäna på diversifiering genom säkrare anställningsvillkor och högre ersättning, men detta är 

dock inte optimalt för bolagets aktieägare (Hoskisson, Johnson & Moesel 1994).   

Ur ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) är bolag 

med flera affärssegment i behov av strategisk kontroll då informationen som behöver 

processeras ökar.  Ett stort antal affärssegment kan leda till en strategisk kontrollförlust, vilket 

kan resultera i en svag bolagsstyrning som tillslut kan leda till en dålig prestation och behov 

av omstrukturering. Detta kan leda till att ledare vill undvika risktagande och därav har låga 

incitament för nya investeringar (Hoskisson, Johnson & Moesel 1994) då de inte vill skada 

sitt rykte (Fama 1980; Hermalin & Weisbach 1998).  Ersättningsutskott har inte bara i uppgift 

att se över ersättningspraxis som är utformade för att attrahera och behålla framgångsrika 

ledare (Dell’Atti, Intonti och Iannuzzi 2013) utan de är även utformade för att ge incitament 

till riskaverta ledare att anta den nivå av risk som riskneutrala aktieägare skulle tolerera för att 

minska agentproblematiken (Murphy 2000). 

Sammanfattningsvis argumenterar vi för att diversifiering av svenska bolag borde påverka 

bolagsstyrningsstrukturen. Ur ett agentteoretiskt perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & 

Meckling 1976) kan det vara fördelaktigt med ett ersättningsutskott i ett bolag där 

komplexiteten är hög på grund av flera affärssegment och där styrelsen har fått allt fler 

uppgifter att hantera. Ett ersättningsutskott kan användas för att sammanföra delade intressen 

då ledningen är riskavert (Murphy 2000). Resonemanget ovan ger oss därmed följande 

hypotes: 

Hypotes 12: Antal affärssegment är positivt relaterat till förekomsten av ett ersättningsutskott 
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Val av revisor 

En återkommande rubrik i media som kan hänföras till redovisningsproblematik handlar om 

ökade ersättningar och förmåner för ledande befattningshavare. Detta har skapat obehag för 

revisorer och har lett till att revisorer börjat en trend gällande att ta hänsyn till andra 

ordningens risk, vilket handlar om deras rykte. Ryktet har fått en ökad väsentlighet för 

revisorer då det kan ha en stor påverkan på bolagets finansiella ställning och därav kan 

potentiella skandaler påverka hur trygg revisorn känner sig i sin revision (Carrington & 

Catasús 2007). Carson (2002) studerar förhållandet mellan revisorer ifrån Big 6 i Australien 

och förekomsten av ett ersättningsutskott och fann ett signifikant förhållande. Eftersom vår 

studie görs på Svenska noterade bolag kommer vi att utgå från revisorer från Big 4 då de 

största revisionsbyråerna i Sverige är PwC, Deloitte, Ernst & Young och KPMG (Carrington 

& Catasús 2007). Revisionsbyråer som har ett utsatt rykteskapital, till exempel Big 4 i 

Sverige, kan troligtvis vilja associeras med klienter som anses legitima och därför påverka 

dem i riktningen mot bäst praxis, vilket kan anses vara att ha ett ersättningsutskott (Carson 

2002).  

 

Revisorer har ett intresse i hur bolaget styrs då en förbättring i bolagsstyrningen kan leda till 

ökad kvalité på den finansiella rapporten och därav påverka kvalitén på revisionen samt 

reducera risken angående potentiella rättstvister (Carson 2002). Ur ett nyinstitutionellt 

perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kan en av Big 4 revisionsbyråerna påverka ett bolag att 

ha ett ersättningsutskott då det anses utgöra bäst praxis och generera legitimitet. 

Revisionsbyråerna vill inte heller att sina klienter ska särskilja sig ifrån mängden gällande sin 

finansiella rapportering då det skapar otrygghet för revisionen. Resonemanget ovan har 

mynnat ut till följande hypotes: 

 

Hypotes 13: Bolag med en revisor från Big 4 är positivt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

Bolagets ålder 

Det finns ett oklart förhållande mellan bolagets ålder och strategiska förändringar (Boeker 

1997; Chizema & Shinozawa 2012). Ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 

1983) menar Sherer och Lee (2002) och Boeker (1997) att äldre bolag som länge präglats av 

sin omgivning borde vara resistenta mot förändringar då äldre bolag har ett flertal strukturer 
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och invanda rutiner som gör att de strategiska besluten är mer internt konstruerade. Äldre 

bolag blir därför motståndskraftiga för externa påtryckningar.   

Enligt Chizema och Shinozawa (2012)  är förhållandet det motsatta. Chizema och Shinozawas 

(2012) studie visade på att äldre japanska bolag i större utsträckning tenderar att anta ny 

bolagsstyrningspraxis, vilket i detta fall innebar att anta ett ersättningssystem med 

ersättningsutskott. Perioden innan nya styrelsereformer föreskrevs gällande en 

bolagsstyrningskod erfara Japan en ekonomisk stagnation, vilket ledde till att alla bolag 

behövde anta bolagsstyrningsförändringar för att hantera den ekonomiska påfrestningen. En 

sådan finansiell kris gjorde att förändringen blev en funktion av bolagens kapacitet och 

resurser (Chizema och Shinozawas 2012). Strategier som har potential för att ge lika fördelar 

till både äldre och yngre bolag är chansen större att de äldre och mer erfarna bolagen är i en 

bättre position för att anta den nya strategin (Greenwood & Suddaby 2006). Chizema och 

Shinozawas (2012) resultat kan dock till viss del vara missvisande eftersom den finansiella 

krisen i stor utsträckning kan ha påverkat införskaffandet av ett ersättningsutskott då bolagen 

var tvungna att anta nya reformer   

Trots det oklara förhållandet mellan bolagets ålder och strategiska förändringar tror vi enligt 

ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) att äldre bolag tenderar att vara 

mer resistenta mot ny bolagsstyrningspraxis som ett ersättningsutskott, vilket ger oss följande 

hypotes: 

Hypotes 14: Bolagets ålder är negativt relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott 

3.3.4 Nätverk 
Bolagsnätverk är en del av ett omfattande system av koordination och kontroll mellan 

samhällets organisationer (Sinani et al. 2008). Nätverken förser organisationer med 

möjligheter för att kunna utveckla stabila strukturer av samordnade aktiviteter som 

organisationer tillsammans hanterar. Detta leder fram till skapandet av ett antal olika 

relationer organisationerna emellan, omfattande informationsutbyten och identifikationer med 

organisationerna runt omkring en (Pfeffer & Salanick 1978). Inom bolagsnätverk kan 

framförallt nya strategier och beslutsprocesser spridas eftersom informationen finns 

lättillgängligt (DiMaggio & Powell 1983). På grund av att information sprider sig genom 

nätverken menar DiMaggio och Powell (1983) att organisationer allt mer blir stabila och 

homogena på grund av isomorfism.  
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För att förklara spridningen av information mellan individer inom ett nätverk kan den sociala 

nätverksteorin användas (Granovetter 1985; Westphal, Seidel & Stewart 2001). Spridningen 

kan enligt Westphal, Siedel och Stewart (2001) ske genom två typer av imitation: first order 

imitation eller second order imitation. First order imitation handlar om att bolag imiterar en 

specifik policy från ett annat bolag, så som beslut angående nivån på forsknings- och 

utvecklingskostnader. Second order imitation handlar om imitering av den underliggande 

beslutsprocessen som kan anpassas till flera olika policyområden, så som strategier och 

ersättningspolicys. Tidigare forskning har främst varit fokuserad på first order imitation och 

imiteringen av en specifik policy utan att ta hänsyn till de underliggande beslutsprocesserna. 

Enligt studier inom det sociala lärandet tenderar individer som deltar i beslutsprocesser att 

främst lära sig att ta sig an handlingar och beslut som ligger till grund för det slutliga 

resultatet snarare än resultatet i sig. Detta innebär att information främst sker via second order 

imitation, vilket i ett ersättningsperspektiv kan innebära att processen för att sätta ersättningen 

imiteras snarare än nivån på ersättningen. (Westphal, Seidel & Stewart 2001) 

För bolagsstyrningen i ett land som Sverige läggs vikten på nätverksstrukturen som den 

effektiva spridningen av information mellan bolag. Nätverksstrukturen innebär att bolag är 

sammankopplade till varandra antingen genom styrelsenätverk eller av ägarnätverk. Ett 

styrelsenätverk uppstår mellan bolag när en ägare, ett styrelseledamot eller en VD i ett bolag 

även företräder ett annat bolags styrelse. Ägarnätverk uppstår istället när en individ äger flera 

olika bolag. Sverige kan ses om ett land med small world-karaktär där förtroende, 

informationsspridning och rykte anses vara effektiva bolagsstyrningsmekanismer. (Sinani et 

al. 2008) 

Den sociala nätverksteorin (Granovetter 1985) utgår från att individer och bolag är länkade till 

varandra i ett socialt nätverk bestående av bland annat vänskapsrelationer, affärsrelationer och 

interlocking-relationer (Shropshire 2010). Information och bolagsstyrningspraxis kan därför 

spridas mellan bolagen, vilket i sin tur kan minska osäkerheten i omgivningen. Detta leder till 

att nätverk anses ha en viktig funktion som en icke-kostsam kommunikationskanal 

(Shropshire 2010). Detta tyder på att interlocking och ett bolags centralitet spelar en viktig 

roll för bolag när det gäller att anpassa sig till rådande självreglering och kan vara påverkande 

faktorer gällande förekomsten av ett ersättningsutskott.  
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Interlocking 

Interlocking är ett sätt att hantera den organisatoriska miljö som bolagen befinner sig i genom 

att utse betydande externa representanter till olika positioner inom bolaget. Denna strategi 

skapar en ökad tillgänglighet av resurser, ett ökat informationsutbyte, mer utvecklade 

åtaganden mellan bolagen och en ökad legitimitet (Pfeffer & Salancik 1978). Bolagets 

legitimitet kan genereras genom att styrelsen tillsätter ledamöter som har kopplingar till 

framgångsrika bolag, vilket kan signalera till potentiella investerare att bolaget är värt att satsa 

på (Pfeffer & Salancik 1978; Mizruchi 1996). Interlocking har blivit den främsta indikatorn 

på att nätverksrelationer existerar mellan bolag (Mizruchi 1996) och kan enligt O’Neal & 

Thomas (1995) beskrivas som ökandet av ett bolags tillgångar i form av konkurrenskraftig 

information. 

Under 90-talet flyttades betoningen på interlocking från värdet som en kontrollmekanism till 

värdet som en kommunikationsmekanism (Mizruchi 1996). Genom interlocking kan 

styrelseledamöter bidra med resurser och därav reducera osäkerheter som kan kopplas till 

implementering av nya strategier (Pfeffer & Salancik 1978). Styrelseledamöter kan hjälpa till 

att hantera komplexiteten genom att bidra mer råd och ge information om hur andra bolag har 

agerat. De kan bidra med detaljer och ge en inblick i designen av implementering av strategier 

som andra bolag använder sig av, vilka inte kan observeras av utomstående. Interlocking 

spelar därför en viktig roll gällande processen att hantera information (Pfeffer & Salancik 

1978; Shropshire 2010).  

Vikten av bolagsstyrningspraxis- och informationsspridning genom interlocking betonas av 

den sociala nätverksteorin (Granovetter 1985). Bolagets agerande påverkas av sina relationer i 

det sociala nätverket samt styrelseledamöternas beteenden gällande spridning av information 

(Shropshire 2010). Relationerna kan uppmuntra implementering av strategier gällande 

beslutsfattandet då information är en nödvändig resurs för att skaffa sig kunskap nog att anta 

ny praxis samt att nyttorna gällande praxis kan spridas (Westphal, Siedel & Stewart 2001; 

Shropshire 2010)      

En studie av Carson (2002) visade att sannolikheten att ett bolag har ett ersättningsutskott 

ökar med ju fler nätverksrelationer bolaget har. Enligt Carson (2002) antyder detta på att 

nätverkslänkar kan används för att överföra bolagsstyrningsinformation, i synnerhet när det 

handlar om ersättningsutskott eftersom de anses utgöra bäst praxis. Antalet nätverkslänkar 
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kan även ses som en proxy för styrelsekvalité, eftersom de ledamöter som tillfrågats att 

tillträda andra styrelser generellt anses vara kapabla och legitima för uppdraget (Carson 

2002).  

Sammanfattningsvis tenderar interlocking ur ett socialt nätverksperspektiv (Granovetter 1985) 

att sprida information och bolagsstyrningspraxis mellan olika styrelser och bolag samt fungera 

som en kommunikationskanal, vilket leder till att följande hypotes formuleras:  

Hypotes 15: Interlocking är positivt relaterat till förekomsten av ett ersättningsutskott 

Nätverkscentralitet 

Det är inte bara interlocking som kan påverka graden av spridande innovationer och 

styrningsformer. Enligt social nätverksteori (Granovetter 1985) kan bolagets centralitet också 

vara en bidragande faktor till spridningen (Westphal, Siedel & Stewart 2001). Centralitet 

handlar om ett bolags position i ett nätverk. Ett mer centralt bolag är det som är länkat till ett 

större antal bolag i nätverket (Useem 1984). Nätverk bestående av sociala relationer kan ge 

bolag nyheter gällande innovationer, stöd för anpassningar, råd för implementering och 

uppmuntran till förändring (Granovetter 1985). De mer centrala bolagen är mer kapabla till att 

forma egna och direkta band med andra bolag som ger alternativa tillgångar, vilket leder till 

att de strategiska valen som görs i bolagen är ett resultat av bolagens relationer till 

institutioner och andra bolag i nätverket (Shropshire 2010). Centrala bolag har en större 

möjlighet att snabbare lägga märke till och reagera på förändringar i omgivningen och få 

tillgång till mer information (Freeman 1979; Stafsudd 2009). Som ett resultat av detta är de 

mer benägna att anta normativa innovationer i ett tidigt stadium. Davis och Greve (1997) 

menar att det är de mest centrala bolagen som tenderar att vara först med att anta nya idéer 

och policys. Centraliteten av ett bolag indikerar även på bolagets status och i vilken grad de är 

integrerade med bolagseliten (Burt 1982).  

Bolagens centralitet kan leda till att de kan kontrollera andra aktörer genom sina tillgångar till 

information och resurser (Rowley 1997). Centrala bolag kan anses vara mäklare eller väktare 

då de hanterar informationsutbytet mellan olika aktörer. De kan då manipulera informationen, 

antingen genom att förhindra flödet eller påverka kommunikationen, på ett sätt som gynnar 

bolaget själv.  Därmed kan centrala bolag påverka aktieägarnas förväntningar och hantera 

informationsflödet så att dessa handlingar kan passera obemärkt. Centraliteten blir därför 

viktig gällande att motstå aktieägares påtryckningar (Rowley 1997). 
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Enligt Markóczy et al. (2013) bygger bolag som har centrala positioner i ett bolagsnätverk 

upp ett försvar mot externa påtryckningar genom att bilda ömsesidiga förtroendebaserade 

relationer med andra bolag. De bolagen som inte har centrala positioner tenderar till att 

använda symbolsikt handlande som ett alternativ till nätverksbaserat försvar mot externa 

påtryckningar (Markóczy et al. 2013). Ett symboliskt handlande kan förekomma i många 

olika former där ett av dessa är användandet av externt synliga strukturer inom bolaget såsom 

utskott. Markóczys et al. (2013) studie visar på att inrättandet av ett ersättningsutskott kan 

användas som ett potentiellt verktyg för symboliskt handlande och att det var de mindre 

centrala bolagen som tenderade till att inrätta ersättningsutskott. Detta på grund av att de 

centrala bolagen har andra metoder när det gäller att uppnå legitimitet och ge sken av en bra 

bolagsstyrning. Rekommendationer gällande att noterade bolag ska ha ett ersättningsutskott 

signalerar villighet i att säkerställa bolagets kontroll för ledningens ersättning ses som 

noggrann och korrekt (Markóczy et al. 2013).  

Sammanfattningsvis menar vi att centrala bolag enligt den sociala nätverksteorin (Granovetter 

1985) inte är i behov av ersättningsutskott för att legitimera ledningens ersättning då de 

istället har andra metoder för att erhålla legitimitet på som bland annat deras status, förmågan 

att manipulera och kontrollera informationsflödet samt förmågan att påverka aktieägarnas 

förväntningar gällande bolagsstyrningen (Jfr Rowley 1997). Det är främst de mindre centrala 

bolagen som behöver uppnå ökad legitimitet som tenderar till att nyttja symboliskt handlande 

i form av att inrätta ett ersättningsutskott (Markóczy et al. 2013). Mer centralt positionerade 

bolag kan därför lättare stå emot externa påtryckningar och hypotesen för nätverkscentralitet 

blir därmed följande: 

Hypotes 16: Nätverkscentralitet är negativt relaterad med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

3.3.5 Internationell exponering 
Affärer: inhemska, internationella eller globala inkluderar interaktionen mellan individer och 

individuella organisationer för utbyte av produkter, service och kapital genom marknader 

(Pfeffer & Salanick 1978; Eiteman, Stonehill & Moffett 2013). Sedan Sverige gick med i EU 

1995 (Europeiska kommissionen 2014) har landet ökat sin integration med 

medlemsländerna (Europeiska unionen 2010). Handelspolitiken inom EU har bidragit till en 

ökad internationell handel mellan länderna på grund av att restriktioner till viss del avskaffats 

samt att tullar på import och export inom unionen har förbjudits, vilket har gjorts i syfte att 
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främja handeln och konkurrensen mellan länderna (Europeiska unionen 2010). I samband 

med Sveriges medlemskap togs den svenska restriktionen mot utländskt ägande bort vilket har 

lett till att det utländska ägandet har ökat i svenska bolag (Högfeldt 2005). 

Samtidigt som internationaliseringen tagit fart där internationella investerare ökat sitt ägande i 

svenska bolag har finansmarknaden i Sverige fått en ökad betydelse. Internationaliseringen 

har inte bara skett i Sverige utan även i övriga världen och har lett till en djupare 

gränsöverskridande integration mellan länder, i form av globalisering (Oxelheim & Randøy 

2003; Hultkrantz & Söderström Tson 2009). Bolag behöver resurser i form av kapital men 

även resurser så som kunder och leverantörer för att kunna fortskrida verksamheten (Pfeffer & 

Salanick 1978) och den globala interaktionen av både produkt- och finansmarknaden har gett 

många bolag tillgång till nya och billigare finansieringskällor utöver de som finns på de 

inhemska marknaderna (Stulz 1999; Stein 2001; Oxelheim & Randøy 2003; Eiteman, 

Stonehill & Moffett 2013). Det har även ökat konkurrensen mellan bolagen och det blir 

därmed viktigare att få tillgång till rätt resurser för att vara konkurrenskraftig (Khanna, Palepu 

& Srinivasan 2004). Detta är en av faktorerna till varför svenska bolag ökat sin internationella 

exponering då den svenska finansmarknaden till viss del är segmenterad, vilket innebär en 

kostsam och begränsad åtkomst av kapital (Oxelheim & Randøy 2003). 

Produkt- och finansmarknaderna har inte bara fått en betydande roll för bolagens 

kapitalförsörjning och kundrelationer utan även för utvecklingen av bolagsstyrningspraxis 

(Aguilera & Cuervo-Cazurra 2004; Khanna, Palepu & Srinivasan 2004; Eiteman, Stonehill & 

Moffett 2013). Nationella bolagsstyrningssystem skiljer sig åt i termer av deras institutionella 

förhållanden och dessa skillnader formar möjligheterna för förändring och spridning av praxis 

från ett land till ett annat. Globaliseringen av produkt- och finansmarknaderna har därför gjort 

spridningen av bolagsstyrningspraxis lättare (Oxelheim & Randøy 2003; Aguilera & Cuervo-

Cazurra 2004; Khanna, Palepu & Srinivasan 2004).  

Agentteorin används för att förklara separationen mellan ägande och kontroll (Berle & Means 

1932; Jensen & Meckling 1976). Beroende på ägarnas identiteter har de olika intressen och 

möjligheter att övervaka ledningen (Thomsen & Pedersen 2000; Munari, Oriani & Sobrero 

2010; Collin et al. 2010). Detta innebär att ägarna associeras med olika former av 

bolagsstrategier, till exempel utformning av ersättningssystem då ägare har olika preferenser 

som risktagande (Collin et al. 2010; Chizema & Shinozawa 2012).  Detta tyder på att 
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ägaridentiteten utländskt ägande spelar en viktig roll för bolag gällande självreglering och kan 

vara en påverkande faktor gällande ersättningsutskott.  

 

Den nyinstitutionella teorin reflekterar även en rad av institutionella påtryckningar vilka kan 

åstadkomma förändringar i ett organisatoriskt fält (DiMaggio & Powell 1983; Chizema 2008). 

En organisation kan svara strategiskt på dessa påtryckningar beroende på deras egenartade 

begränsningar och incitament, vilket leder till en variation i bolagsstyrningen (Chizema 2008; 

Chizema & Shinozawa 2012). Exempelvis kan angloamerikanska styrelseledamöter bidra 

med ökad legitimitet och värde för bolaget då det signalerar öppenhet för utländska ägare och 

ett engagemang att anta nya strukturer i bolagsstyrningen (Oxelheim & Randøy 2003). Ett 

bolag som är verksam på en internationell finans- eller produktmarknad kan uppleva en 

osäkerhet angående hur de ska bete sig och agera i enlighet med den rådande 

bolagsstyrningspraxisen på den aktuella marknaden (Yoshikawa & Rasheed 2009). 

Situationen kan leda till ett isomorfiskt beteende där bolagen tar efter bolagsstyrningspraxis 

(DiMaggio & Powell 1983; Scott 2001) som anses vara effektiv på den aktuella marknaden 

(Khanna, Palepu & Srinivasan 2004). Detta tyder på att ägaridentiteten utländskt ägande, 

korslisting, internationell försäljning, och angloamerikanska styrelseledamöter spelar en 

viktig roll för bolag gällande självreglering och kan vara en påverkande faktor gällande 

ersättningsutskott.  

 

Korslistning 

Andelen korslistning har traditionellt sett varit mycket låg för de flesta svenska bolagen 

(Jansson & Larsson-Olaison 2010). Den ökade internationalisering av finansmarknaderna har 

dock för många bolag haft en stor betydelse gällande tillgångar till nya och billigare 

finansieringskällor (Stulz 1999; Stein 2001; Oxelheim & Randøy 2003; Eiteman, Stonehill & 

Moffett 2013). Det kan vara viktigt för bolag som är noterade på finansmarknader andra än 

enbart den inhemska att öka sitt offentliggörande av information om bolaget för att anses 

trovärdiga samt legitima. För att locka till sig internationella investerare krävs det en allt 

större öppenhet och bra bolagsstyrning (Khanna, Palepu & Srinivasan 2004).  

Ur ett nyinstitutionellt perspektiv har bolag i osäkra situationer en benägenhet till mimetisk 

isomorfism (DiMaggio & Powell 1983; Scott 2001). Korslistade bolag tenderar till att imitera 

andra bolagsstyrningspraxis för att uppnå en ökad legitimitet (DiMaggio & Powell 1983), 
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vilket beror på att de kan uppleva en osäkerhet angående hur de ska bete sig och agera utefter 

de nya villkoren som ställs på den nya marknaden (Yoshikawa & Rasheed 2009). Detta kan 

vara en bidragande faktor till varför praxis sprids mellan länder och har lett till att bolag allt 

mer blivit homogena i sina bolagsstyrningssystem (DiMaggio & Powell 1983).  

De korslistade bolagen ställs även inför stor press att anamma rådande bolagsstyrningspraxis 

på grund av tvingande påtryckningar från lagar och regler (Yoshikawa & Rasheed 2009). 

Chizema och Shinozawa (2002) har studerat japanska bolag noterade på de amerikanska 

finansmarknaderna där studien visade att de japanska bolagen hade en benägenhet till att 

anamma amerikansk bolagsstyrningspraxis. Enligt Sarbanes-Oxley Act i USA är det ett krav 

på att noterade bolag på Nasdaq och NYSE ska ha ett ersättningsutskott (Sarbanes-Oxley Act 

2002), eftersom att det anses vara bäst praxis. Eftersom det finns ett krav på att ha ett 

ersättningsutskott visade studien på att de japanska korslistade bolagen anammat ett 

ersättningsutskottssystem (Chizema & Shinozawa 2002).  

Sammanfattningsvis kan korslistade bolag ur ett nyinstitutionellt perspektiv följa de 

isomorfiska påtryckningarna för att erhålla en ökad legitimitet och minskad osäkerhet 

(DiMaggio & Powell 1983). I den angloamerikanska bolagsstyrningen anses 

ersättningsutskott utgöra bäst praxis och därav rekommenderas bolagen att ha ett utskott. 

Genom korslistning på angloamerikanska marknader kommer nylistade bolag att anamma ett 

angloamerikanskt bolagsstyrningssystem på grund av de isomorfiska påtryckningarna. Vi 

menar att detta leder till att korslistade bolag har ett ersättningsutskott. Därmed blir vår 

hypotes följande: 

Hypotes 17: Korslistning genom de angloamerikanska finansmarknaderna är positivt 

relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott 

Internationell försäljning 

Den ökade internationaliseringen av både produkt- och finansmarknaderna har ökat 

konkurrensen mellan bolagen. För bolag som är verksamma på internationella marknader är 

det viktigt att få tillgång till resurser som kan hjälpa bolaget att bli konkurrenskraftig 

gentemot de inhemska bolagen på marknaden (Khanna, Palepu & Srinivasan 2004). Den 

ökade konkurrensen på produktmarknaderna kan tvinga bolag till att anta innovativ praxis för 

att inte utkonkurreras (Yoshikawa & Rasheed 2009). Genom att marknaden blivit mer 
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öppen har internationell praxis och idéer blivit mer tillgängliga och bolag kan därför lättare få 

tillgång till vad som anses vara bäst praxis (Aguilera & Cuervo-Cazurra 2004). 

 

Hansmann och Kraakman (2001) menar att idén om konvergens förutsätter att effektiviteten 

från den globala konkurrensen kommer att tvinga nationer att tillslut anta samma 

bolagsstyrningspraxis. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kan ett 

bolag som är verksam på en internationell produktmarknad uppleva en osäkerhet angående 

hur de ska bete sig och agera i enlighet med den rådande bolagsstyrningspraxisen på den 

aktuella marknaden (Yoshikawa & Rasheed 2009). Situationen kan leda till ett isomorfiskt 

beteende där bolagen tar efter bolagsstyrningspraxis (DiMaggio & Powell 1983; Scott 2001) 

som anses vara effektiv på den aktuella marknaden (Khanna, Palepu & Srinivasan 2004). 

Bolagen måste även anses legitima i kundernas ögon och det kan förväntas att bolag som 

konkurrerar på en global nivå kommer utsättas för starka externa påtryckningar för att ta efter 

legitim praxis (Yoshikawa & Rasheed 2009).  Bolag med ökad global exponering och bolag i 

branscher som står inför global konkurrens kan vara mer benägna att avvika från sin lokala 

bolagsstyrningspraxis och därmed ta efter internationell praxis mer lik den amerikanska 

bolagsstyrningen (Hansmann & Kraakman 2001; Fiss och Zajac 2004; Yoshikawa & Rasheed 

2009) 

Bolag och länder som vill integrera sig med den amerikanska marknaden kommer upptäcka 

att kostnaderna av att göra affärer är större om deras offentliggörande av information inte 

överensstämmer med amerikansk praxis (Khanna, Palepu & Srinivasan 2004). 

Överensstämmelse med amerikansk praxis gör det enklare för amerikanska kunder och 

leverantörer att göra bedömningar (Khanna, Palepu & Srinivasan 2004). Khanna, Palepu & 

Srinivasan (2004) fann ett positivt signifikant förhållande mellan omfattningen av 

verksamhetsinteraktionen genom ett bolags verksamhet i USA eller export till USA och ett 

bolags offentliggörande av information. De fann även ett positivt signifikant förhållande 

mellan affärsresor till USA och bolagets offentliggörande av information. Resultaten 

överensstämmer med uppfattningen att marknadsinteraktioner kan associeras med likheter i 

offentliggörandet av praxis, antingen på grund av att länder väljer att anta regleringar som 

leder till likheter i offentliggörandet av praxis eller på grund av bolagens frivilliga antagande 

av praxis för att underlätta marknadstransaktioner (Khanna, Palepu & Srinivasan 2004).  
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Sammanfattningsvis kan bolag som är verksamma på en internationell produktmarknad ur ett 

nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) uppleva en osäkerhet angående hur de 

ska bete sig och agera i enlighet med den rådande bolagsstyrningspraxisen på den aktuella 

marknaden (Yoshikawa & Rasheed 2009). Vi anser att bolag verksamma på internationella 

produktmarknader kommer att utsättas för institutionella påtryckningar för att anses legitima 

samt att de viktiga externa resurserna kommer bidra till att bolagen väljer att anta ett annat 

bolagsstyrningssystem, vilket kan inkludera inrättandet av ett ersättningsutskott.  

 

Hypotes 18: Internationell försäljning är positivt relatera med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

 

Utländskt ägande 

Den svenska modellen har traditionellt sett bestått av signifikanta restriktioner gentemot 

utländskt ägande. Efter Sveriges medlemskap i EU har dock utländska investerares ägarandel 

ökat kraftigt inom landet, vilket är konsekvens av att den tidigare restriktionen av utländskt 

ägande avskaffats. Utländska ägare var fram till år 1993 begränsade till aktier som 

representerade högst 20 procent av rösterna i ett bolag (Högfeldt 2005).   

Utländska ägares brist på kunskap och igenkännelse av andra nationers bolagssystem kan leda 

till en home bias effect, vilket innebär att aktörer tenderar att placera sina aktier i bolag som 

har ett liknande nationellt bolagsstyrningssystem (Tesar & Wener 1995; Dahlquist & 

Robertsson 2001). Till exempel ledde avskaffandet av restrektionen av utländskt ägande till 

att flera bolag i Sverige började tillämpa röstdifferentierade aktier för att kunna bibehålla 

kontrollen över bolaget, vilket inte överensstämmer med standarder i angloamerikanska 

länder (Högfeldt 2005). Ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kan 

bolag därav eftersträva att anses legitima för att kunna attrahera utländskt kapital i en 

påfrestande ekonomisk miljö (Oxelheim & Randøy 2003; Chizema 2008). I en studie av 

Ahmadjian och Robbins (2005) fann de att ju större andel angloamerikanskt ägande desto mer 

påverkar ägandet bolagets styrning mot ett angloamerikanskt system. Chizema och Shinozawa 

(2012) fann i deras studie angående japanska bolag ett signifikant samband mellan utländskt 

ägande och förekomsten av ett ersättningsutskott. Detta indikerar på att det är viktigt för 

svenska bolag att anta praxis som utländska ägare är bekanta med, exempelvis strategier 
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gällande ersättningssystem. Bolag kan därför påverkas av institutionella påtryckningar att ha 

ett ersättningsutskott för att associeras med bäst praxis.  

Utländska ägare tenderar att placera sitt aktieinnehav kortsiktigt och diversifierat för att kunna 

sprida sina risker (Yoshikawa & Rasheed 2009). Utländska ägare har därför ett intresse av att 

maximera aktieägarvärdet då de efterstävar en hög och snabb avkastning (Chizema 2008; 

Chizema & Shinozawa 2012). De tenderar därför att sälja sina aktier vid missnöje vilket leder 

till att de har mindre incitament till att övervaka ledningen. Utländska ägares oförståelse för 

den svenska företagskulturen och deras brist på nätverkskontakter i Sverige påverkar även 

deras minskade övervakningsförmåga (Collin et al. 2010). Då ägandet och kontrollen är 

separerade är det enligt agentteorin (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) viktigt 

att skapa incitament för ledningen att prestera utefter ägarnas intressen. Detta kan ske genom 

att utforma belöningsmekanismer i form av ersättningar länkade till prestation (Fama & 

Jensen 1983). Syftet med ett ersättningsutskott är just att sätta rätt ersättning till ledningen 

utformad efter aktieägarnas intressen (Main et al. 2008).  

Sammanfattningsvis menar vi att bolag med utländskt ägande kan associeras med ett 

ersättningsutskott då utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kan 

bolag sträva efter att anses legitima för att kunna attrahera utländskt kapital i en påfrestande 

ekonomisk miljö (Oxelheim & Randøy 2003; Chizema 2008). Ur ett agentteoretiskt 

perspektiv (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) har utländska ägare ett minskat 

incitament att övervaka ledningen. Ett ersättningsutskott blir därför viktigt då det kan hantera 

och sätta rätt prestationsbaserad ersättning till ledningen så att ledningen får ökat incitament 

att agera i enligthet med aktieägarna samt bidra med legitimitet.  Resonemanget ovan mynnar 

ut i följande hypotes:  

Hypotes 19: Utländskt ägande är positivt relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott.  

Angloamerikanska styrelseledamöter 

Avskaffandet av barriärer för gränsöverskridande investeringar mellan länder har gett bolag 

alternativ till att anamma nya bolagsstyrningssystem (Oxelheim & Randøy 2003). Det är inte 

bara genom korslistning spridning av bolagsstyrningspraxis kan ske utan även genom att 

inkludera internationella ledamöter i styrelsen. Genom att inkludera ett angloamerikansk 

styrelseledamot i styrelsen kommer effekten av deras bakgrund att påverka bolagsstyrningen 

oavsett om individen har en ordförandepost eller inte.(Oxelheim & Randøy 2003). Detta är ett 
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billigare alternativ tillskillnad från korslistning som kan vara mer kostsamt (Pfeffer & 

Salanick 1978). Genom att inkludera internationella styrelseledamöter kan bolaget få tillgång 

till mer globala informationskanaler och resurser (Hillman & Dalziel 2003).  Oxelheim och 

Randøy (2003) betonar i sin studie vikten av att ha internationella ledamöter som 

representerar ett angloamerikanskt bolagsstyrningssystem i styrelsen för svenska och norska 

bolag. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) kan ett bolag genom att 

välja att inkludera internationella styrelseledamöter öka sin legitimitet och värde eftersom det 

signalerar öppenhet för utländska investerare och ett engagemang att anta nya strukturer i 

bolagsstyrningen (Oxelheim & Randøy 2003). Bolaget kan därav signalera till sina aktieägare 

att dem prioriteras genom att svara på deras påtryckningar (Chizema 2008). 

Styrelsen i sig bidrar med erfarenhet, expertis och rykte (Hillman & Dalziel 2003), vilket 

borde innebära att internationella ledamöter kommer att bidra med sina erfarenheter och 

kunskaper som är präglade av annan kultur, andra normer och bolagsstyrningssystem. Enligt 

Hambrick och Mason (1984) kommer styrelseledamöters bakgrund att påverka hur de 

kommer att sprida sina idéer och värderingar i bolagets styrelse. Även hur 

styrelseledamöterna kommer att agera och uppfatta saker och ting är förknippade med 

bolagsstyrningssystemet och dess struktur som de präglats av. Därmed kommer 

internationella styrelseledamöter som är präglade av en angloamerikansk struktur föra med sig 

specifika särdrag till svenska styrelser (Oxelheim & Randøy 2003). Vi menar att eftersom det 

amerikanska bolagsstyrningssystemet kräver att börsnoterade bolag har ett ersättningsutskott 

borde amerikanska styrelseledamöter veta betydelsen av att ha ett utskott och sprida denna 

kunskap till de svenska bolagen. Angloamerikanska styrelseledamöter har även mer 

erfarenhet av ett ersättningsutskott då utskottet under längre tid har ingått i bäst 

bolagsstyrningspraxis genom rekommendationer i bolagskoder. Hur mycket de olika 

styrelserna kommer att påverkas av ett angloamerikanskt synsätt beror på hur mycket 

utrymme de angloamerikanska styrelseledamöterna får i styrelserummet i förhållande till de 

svenska styrelseledamöterna (Hambrick & Mason 1984). 

Sammanfattningsvis kan angloamerikanska styrelseledamöter ur ett nyinstitutionellt 

perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) föra med sig influenser av ett angloamerikanskt 

bolagsstyrningssystem och påverka införandet av ett ersättningsutskott. Enligt Hambrick och 

Mason (1984) kommer styrelseledamöters bakgrund att påverka hur de kommer att sprida sina 
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idéer och värderingar i bolagets styrelse. Hypotesen för angloamerikanska styrelseledamöter 

blir därmed följande:  

Hypotes 20: Angloamerikanska styrelseledamöter är positivt relaterade till ett 

ersättningsutskott 

Nedan presenteras Tabell 1, vilken sammanfattar de samtliga kategorierna med dem härleda 

hypoteserna samt de förankrade teorierna.  

Kategorier Teoretisk förankring Agentteori 
Nyinstitutionell 

teori 

Social 

nätverks- 

teori 

Upper 

Echelons- 

perspektiv 

Ägarna 

Kontrollägare 20 % x x   

Röstdifferentierade aktier x    

Institutionell ägare x x   

Familj/Sfär som ägare x x   

Bolag som ägare x x   

Staten som ägare x x   

Styrelsen 

Oberoende SL x    

VD i styrelsen x    

Ålder SO  x  x 

Intern ämbetstid SO  x  x 

Styrelsens storlek x    

Strävan efter legitimitet  x   

Bolaget 

Affärssegment x    

Revisor Big 4  x   

Bolagets ålder  x   

Nätverk 
Interlocking   x  

Nätverkscentralitet   x  

Internationell 

exponering 

Korslistning  x   

Internationell försäljning  x   

Utländskt ägande x x   

Angloamerikanska SL  x   

Tabell 1, Överskådlig tabell av hypoteserna 
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4. Empirisk metod 
Kapitlet inleds med en beskrivning och motivering till vilken forskningsmetod och 

undersökningsdesign som studien kommer att ha. Därefter görs en presentation om urval och 

datainsamling som även innefattar en bortfallsanalys. Kapitlet innefattar även en 

operationalisering om hur vi var valt att mäta hypotesernas variabler. Avslutningsvis görs en 

presentation av databearbetningen.  

4.1 Kvantitativ forskningsmetod 
Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som är relaterade med att styrelser i 

svenska börsbolag har ett ersättningsutskott. Då vi tidigare redogjort för att studien har en 

deduktiv forskningsansats faller det sig naturligt att vi kommer att använda oss av en 

kvantitativ forskningsmetod för att uppfylla syftet. En kvantitativ forskningsmetod betonar 

kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman & Bell 2005) vilket är lämpligt med 

tanke på hur vi har valt att mäta våra variabler. Detta är även en förutsättning om ett objektivt 

och ett generaliserbart resultat eftersträvas (Bryman & Bell 2005). Strävan efter att uppnå 

objektivitet leder till att data kan uppfattas som entydig och stabil men en nackdel kan dock 

vara att förståelsen bakom människors beteende inte tas i beaktning (Bryman & Bell 2005). 

Vi vill genom vår studie få ett generaliserbart resultat för de svenska börsbolagen och har 

därför inte observerat styrelsens åsikter och värderingar gällande ersättningsutskott i 

genomförandet av studien. 

 

Ett alternativ till att använda sig av en kvantitativ forskningsmetod hade varit att använda sig 

av en kvalitativ. En kvalitativ forskningsmetod lägger större vikt vid ord snarare än vid 

kvantifiering av data samt innefattar en induktiv forskningsansats med ett mer tolkande 

synsätt (Bryman & Bell 2005). Vi vill även undvika det tolkande synsättet då vi ämnar ett 

generaliserbart resultat. Dock är det svårt att helt och hållet vara objektiva i studien då det 

troligtvis kommer förekomma vissa inslag av tolkning. Trots de nämnda skillnaderna i 

forskningsstrategier mellan de två metoderna kan skillnaderna ibland vara tvetydiga. 

Uppdelningen är främst ett praktiskt sätt att strukturera olika uppfattningar gällande hur data 

ska tolkas och analyseras, vilket innebär att de två metoderna skulle kunna kombineras 

(Bryman & Bell 2005).  
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4.2 Longitudinell undersökningsdesign 
Longitudinella studier kan användas som ett sätt att studera data över tid vilket ger en 

möjlighet till att studera det tidsmässiga förhållandet som råder mellan olika variabler 

(Bryman & Bell 2005). Då syftet med vår studie är att förklara vilka faktorer som är 

relaterade med förekomsten av ett ersättningsutskott i svenska börsbolag har vi valt en 

longitudinell undersökningsdesign.  Koden för svensk bolagsstyrning infördes år 2005 och 

först då blev ersättningsutskott en nedskriven rekommendation för börsbolagen. Detta gör att 

en longitudinell studiedesign passar för denna studie då vi vill kunna studera förekomsten av 

ersättningsutskott över tid och för att få en djupare förståelse för självreglering.  Den 

longitudinella studiedesignen gör det även enklare att påvisa kausala samband.  

 

Studien kommer även att ha en tvärsnittsdesign som innebär insamling av data för mer än ett 

fall. Denna design är tillämpbar då vi vill kunna generalisera vårt resultat samt studera 

relationer mellan variabler. Detta ger oss en möjlighet till att studera eventuella mönster och 

göra generella distinktioner mellan specifika fall. Tvärsnittsdesign innebär också insamling av 

data vid en viss tidpunkt vilket gör att denna och den longitudinella studiedesignen 

kompletterar varandra (Bryman & Bell 2005).  

4.3 Urval 
Vi kommer att samla in de oberoende variablerna för år 2000 då det inte fanns en skriven 

rekommendation gällande ersättningsutskott, för år 2005 då koden infördes och för år 2010 då 

bolagen fått erfarenhet av koden och haft en möjlighet att överväga om ett ersättningsutskott 

anses vara lämpligt.  Detta vill vi göra för att kunna få en förståelse för självreglering och 

vilka potentiella faktorer som har den avgörande rollen gällande förekomsten av ett 

ersättningsutskott. Data för den beroende variabeln kommer vi att samla in för åren 2001, 

2006 och 2011, då det underlättar möjligheten att uttala sig om kausalitet. Anledningen till att 

vi har samlat in den beroende variabeln ett år efter att den svenska bolagskoden infördes beror 

på att möjligheten att kunna se om koden haft en effekt på den svenska bolagsstyrningen ökar.  

 

Den svenska bolagskoden riktar sig till aktiebolag vars aktier är upptagna för handel på en 

reglerad marknad i Sverige. Målgruppen för bolagskoden blir därav NASDAQ OMX 

Stockholm och NGM Equity (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). Då vi med denna 

studie vill studera vilka faktorer som kan relateras med förekomsten av ett ersättningsutskott i 
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styrelser för svenska börsbolag och då vi vill få en bredd i studien kommer vi utgå från hela 

populationen av de svenska bolagen noterade på Stockholmsbörsen. Anledningen till att vi har 

valt att exkludera bolagen noterade på NGM Equity är för att bolagen noterade på denna börs 

först år 2008 blev en målgrupp för den svenska bolagskoden (NGM Equity 2014). Att utgå 

från hela populationen istället för att göra ett urval direkt av de börsnoterade bolagen kommer 

förhoppningsvis ge oss ett bättre resultat och vi kommer lättare kunna generalisera resultatet. 

Hade vi gjort ett urval för att exempelvis endast studera Large Cap på Stockholmsbörsen hade 

vi förlorat mycket viktigt information gällande de bolag som är noterade som Mid Cap. Vi 

väljer att utgå från hela populationen för att få en variation i resultatet.  

 

Bolagen vi ska studera måste under år 2000 och 2005 har varit noterade på 

Stockholmsbörsens A- och O-lista, då detta motsvarar dagens NASDAQ OMX Large-, Mid-, 

och Small Cap. Bolagen som vi ska studera under 2010 ska vara noterade på NASDAQ 

OMX. För att vi ska få ett tillförlitligt material att arbeta med har vi endast valt att inkludera 

de svenska bolagen på Stockholmsbörsen som varit noterade under hela räkenskapsåret som 

vi ämnar studera samt det efterföljande räkenskapsåret. Vi kommer inte att inkludera de bolag 

som avnoterats, blivit uppköpta eller fusionerats under åren i urvalet.  Varför det är viktigt att 

bolagen även har varit noterade under det efterföljande räkenskapsåret är för att vi vill kunna 

se eventuella kausala samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. 

Antal bolag som uppfyller kriterierna är 660 stycken och dessa kommer därav utgöra vår 

studie.   

4.4 Datainsamling  
För att få populationen av de svenska börsbolagen på Stockholmsbörsen kommer vi att 

använda oss av publikationen Ägarna och makten i Sveriges börsföretag (Sundin & Sundqvist 

2000a; Fristedt & Sundqvist 2005a). Genom publikationen kommer vi få tillgång till samtliga 

bolag som var noterade på Stockholmsbörsen åren 2000 och 2005. Insamlingen kommer att 

ske enligt ovan nämnda kriterier. Insamlingen av bolagen för 2010 kommer att göras från 

publikationen Styrelser och revisorer i svenska börsföretag 2010-2011 (Fridstedt, Larsson & 

Sundqvist 2010), då Ägarna och makten för år 2009 är den sista utgåvan. Varför vi kommer 

att använda oss av Ägarna och makten är för att det är en pålitlig källa som tidigare har 

använts av forskare i samband med insamling av dels Sveriges börsnoterade bolag och dels 

hur ägarandelarna är fördelade i bolagen (La Porta 1999; Jansson & Larsson-Olaison 2010; 
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Jonnergård & Stafsudd 2011). Ägarna och makten kommer därmed att användas för att samla 

in ägardata.   

 

För de variabler som kan hänföras till styrelsen kommer publikationen Styrelser och revisorer 

i Sveriges börsföretag för åren 2000-2001, 2005-2006 och 2010-2011 att användas (Sundin & 

Sundqvist 2000b; Fridstedt & Sundqvist 2005b; Fridstedt, Larsson & Sundqvist 2010). Denna 

publikation består av styrelsedata för de svenska börsbolagen och den är likt Ägarna och 

makten en tillförlitlig källa då tidigare svenska studier (Jonnergård & Stafsudd 2011) har 

använt sig av denna publikation. Från denna publikation kommer vi att få tillgång till 

styrelseordförandes ålder, om VD:n sitter med i styrelsen, styrelsens storlek, 

angloamerikanska styrelseledamöter och vilken revisionsbyrå bolagen har.  

 

För variablerna interlocking och centralitet har vi utgått från nätverksdata i Jonnergård och 

Stafsudds (2011) studie. Nätverksdata innefattar interlocking och centralitet för de svenska 

börsbolagen för åren 2000 och 2005. Att få tillgång till sekundärdata som tidigare forskare 

redan samlat in och gjort tidigare studier på kan vara till en fördel då datamaterialet ofta är av 

hög kvalité. En nackdel kan dock vara att vi som får ta del av materialet inte är bekant med 

det (Bryman & Bell 2005), vilket kan innebära att det krävs en viss tid för att sätta sig in i det. 

Nätverksdata för år 2010 har fått samlas in separat men insamlingen har utgått ifrån de 

tidigare principerna (Fridstedt, Larsson & Sundqvist 2010).   

 

Resterande insamling av data kommer att göras genom dokumentstudie där vi studerar 

bolagens årsredovisningar. Detta gör vi för att årsredovisningar är lättillgängliga vilket gör att 

vi kan få ta del av den information vi behöver för att samla in resterande data. För att erhålla 

en hög reliabilitet kommer datainsamlingen att ske på ett konsekvent sett då vi kommer att ta 

hänsyn till vilken information publikationerna och årsredovisningarna framför. 

4.4.1 Bortfallsanalys  
Antal bolag som i begynnelsen utgjorde vårt urval bestod av 660 stycken aktiebolag noterade 

på Stockholmsbörsen. Dock har inte data kunna insamlas för de samtliga bolagen och borfall 

har därav blivit en konsekvens. Sekundärdata för nätverksvariablerna som vi fick tillgång till 

skapade en viss begränsning av vårt urval.  Antal bolag där samtliga oberoende och beroende 

variabler inte framgångsrikt lyckats samlats in utgörs av 164 bolag, vilket leder till ett bortfall 

på cirka 25 procent. Det slutliga observerade urvalet utgörs därför av 496 bolag, vilka 
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kommer inkluderas i vår regression. För att bedöma om det slutliga urvalet ändå kan vara 

representativt för populationen genomfördes en bortfallsanalys. Denna analys utgår ifrån 

branschtillhörighet då detta är en variabel som har kunnat samlas in för samtliga bolag. Denna 

analys åskådliggörs i Tabell 2 här nedan. I tabellen kan det utläsas att det slutliga urvalet till 

stor del är likt det ursprungliga urvalet. 

 

Bortfallsanalys utefter Branschindelning 

  Population  Urval 

Bransch Antal Andel Antal  Andel  

Olja & Gas 7 1,1 % 5 1 % 

Råvaror 36 5,5 % 25 5 % 

Industri 154 23,3 % 123 24,8 % 

Varor 89 13,5 % 69 13,9 % 

Tjänster 25 3,8 % 21 4,2 % 

Sjukvård 64 9,7 % 46 9,3 % 

Telekom 15 2,3 % 8 1,6 % 

Allm. Tjänst 0 0 % 0 0 % 

Finans 112 17 % 94 19 % 

Teknik 158 24 % 105 21,4 % 

Totalt  660 100 % 496 100 % 

Pearson Chi-Square 0,015 

Tabell 2, Bortfallsanalys 

 

För att säkerhetsställa att urvalet som kommer ligga till grund för regressionerna är 

representativt genomfördes ett Chitvå-test, vilket visade sig vara signifikant. Det observerade 

urvalet på 496 bolag kan därför representera populationen och bortfallet är inte systematiskt. 

Resultatet kommer därav att kunna generaliseras till Stockholmsbörsen och vårt syfte i den 

bemärkelsen kan uppfyllas.   

4.5 Operationalisering 
I detta avsnitt görs en operationalisering av de variabler som vi har inkluderat i studien för att 

förklara förekomsten av ett ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. Vi kommer att 

introducera och motivera hur de olika variablerna kommer att mätas för att på bästa sätt 

erhålla en hög validitet.  

4.5.1 Beroende variabel 
Då syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som är relaterade med förekomsten av 

ett ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag kommer vår beroende variabel utgöras 
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av en dikotom variabel. Den beroende variabeln är ersättningsutskott, och vi följer tidigare 

forskning (Main & Johnston 1993; Conyon & Peck 1998; Carson 2002; Chizema & 

Shinozawa 2012; Markóczy et al. 2013).  

 

Ersättningsutskott kommer att operationaliseras som 0 = om frånvaron av ett 

ersättningsutskott och 1 = om förekomsten av ett ersättningsutskott.  

4.5.2 Oberoende variabler 
Nedan görs en operationalisering av de oberoende variablerna som vi tror kommer kunna 

förklara den beroende variabel.  

 

Kontrollägare  

I likhet med Chizema (2008) och Eng och Mak (2003), som studerar hur kontrollägare 

påverkar bolagets självreglering, vill vi också studera denna variabels möjliga samband till 

självreglering genom ersättningsutskott. De mest framträdande karaktärsdragen i de svenska 

börsbolagen är förekomsten av röstdifferentierade aktier och pyramidägande. Vi kommer 

därför utgå från röstandel snarare än ägarandel när det gäller att mäta en ensam kontrollägare. 

För att säkerhetsställa att vi mäter kontrollägare rätt och därav genererar en hög validitet 

kommer vi i likhet med Fiss och Zajac (2004) att mäta kontrollägare utefter tre olika nivåer. 

Nivåerna innebär att vi mäter kontrollägare som om någon ägare innehar antingen 10 procent, 

20 procent eller 50 procent av rösterna i bolaget. Kontrollägare på en 10-procentig nivå 

kommer ifrån Kollegiet för Svenska Bolagsstyrnings (2010a) definition gällande större 

aktieägare. Fristedt och Sundqvist (2005) i Ägarna och makten definierar även kontrollägare 

vid en 10-procentig nivå då bolag som inte uppfyller denna nivå kan klassificeras som 

herrelösa. Kontrollägare på en 20-procentig nivå kommer i likhet med Jonnergård och 

Larsson (2010)  definieras utefter La Porta et al. (1999) studie där definitionen för en 

kontrollägare görs vid ett innehav av 20 procent av rösterna i ett bolag. Vi kommer även att 

inkludera en tredje nivå då vi menar att 50 procent av rösterna i ett bolag säkerhetsställer 

majoritet och ett aktivt ägande. En större kontrollägare som innehar antingen 10, 20 eller 50 

procent av rösterna kan utgöras av antingen en institutionell ägare, familj eller sfär som ägare, 

bolag som ägare eller statlig ägare.  

 

Kontrollägare kommer att operationaliseras efter de tre nivåerna där 0 = om ett bolag inte har 

en kontrollägare och 1 = om bolag har en kontrollägare.  
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Röstdifferentierade aktier 

I enlighet med Jansson och Larsson-Olaison (2010) kommer vi inte bara kolla på 

kontrollägare utan även inkludera en dikotom variabel som visar på om bolaget har 

röstdifferentierade aktier. Detta gör vi för att kategorin ägarna ska bli mer representativ för 

svenska börsbolag då olika värden på aktier är ett karaktäristiskt drag i Sverige för att erhålla 

kontroll.   

 

Röstdifferentierade aktier kommer att operationaliseras som 0 = bolaget har inga 

röstdifferentierade aktier och 1 = bolaget har röstdifferentierade aktier. 

 

Ägaridentiteter 

Enligt Thomsen och Pedersen (2000) och Munari, Oriani och Sobrero (2010) är det 

ägaridentiteterna: institutionella ägare, bolag som ägare, familj som ägare och statlig ägare 

som främst dominerar i Europas största bolag. I likhet med Ägarna och makten (2005) 

kommer ägaridentiteten familj som ägare att kompletteras med sfärer. Utländskt ägande kan 

också ses som en ägaridentitet (Dahlquist & Robertsson 2000; Collin et al. 2010) men denna 

identitet kan även utgöra någon av de tidigare nämnda ägaridentiteterna. Vi har därför valt att 

inte kategorisera utländskt ägande som en ägaridentitet utan valt att hantera den under 

kategorin internationell exponering. Om en specifik utländsk ägare skulle uppfylla kraven 

gällande aktieinnehav kommer denna ägare att operationaliseras som antingen institutionell 

ägare, bolag som ägare, familj eller sfär som ägare eller statlig ägare.     

För att öka validiteten i vår data kommer vi att i likhet med Fiss och Zajac (2004) 

operationalisera ägaridentiteterna utefter tre olika nivåer. Vi kommer att mäta om någon av 

ägare innehar 10 procent, 20 procent eller 50 procent av rösterna i bolaget. Variabeln 

ägaridentitet utgör en dikotom variabel som kommer att kodas enligt följande: Institutionell 

ägare operationaliseras som 0 = ingen institutionell kontrollägare och 1 = institutionell 

kontrollägare. Familj eller sfär som ägare operationaliseras som 0 = ingen familj eller sfär 

som kontrollägare och 1 = familj eller sfär som kontrollägare. Bolag som ägare 

operationaliseras som 0 = inget bolag som kontrollägare och 1 = bolag som kontrollägare. 

Statlig ägare operationaliseras som 0 = ingen statlig kontrollägare och 1 = statlig 

kontrollägare.  
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Oberoende styrelseledamöter 

Chen och Jaggi (2000), Eng och Mak (2003), Gul och Leung (2004) Cheng och Courtenay 

(2004) använde sig av styrelseledamöters oberoende för att förklara bolagets tillämpning av 

självreglering. Enligt svensk bolagskod ska majoriteten av styrelseledamöterna i styrelser vara 

oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa styrelseledamöter 

ska även vara oberoende i förhållande till de största aktieägarna (Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning 2010a).  

 

Vi kommer att koda oberoende styrelseledamöter efter deras förhållande till bolaget samt 

bolagsledningen och i den bemärkelsen följa Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings (2010a) 

definition. Ett alternativ skulle vara att även ta hänsyn till styrelseledamöternas oberoende 

gentemot större aktieägare. Anledningen till att vi har bortsett ifrån detta alternativ är för att 

ersättningsutskottets syfte bland annat är till för att skydda dessa aktieägare. För året 2005 

gällde en tidigare version av svensk bolagskod och vi kommer därmed ta hänsyn till den 

definition som var gällande då för de oberoende styrelseledamöterna. Om en styrelseledamots 

ämbetstid överstiger tolv år anses denna vara beroende i förhållande till bolaget. Detta är 

något vi har tagit i beaktning vid fastställandet av oberoende styrelseledamöter. Eftersom det 

inte fanns en bolagskod år 2000 kommer vi att definiera oberoendet i styrelsen efter den 

svenska bolagskoden vilken var aktuell år 2005. Dock fanns det en ägarpolicy utgiven av 

Aktiespararna för år 1999 (SOU 2004:46) men den har vi inte lyckats få tillgång till. Vi menar 

ändå att vi kommer att ett erhålla en hög reliabilitet då datainsamlingen blir konsekvent för 

åren 2000 och 2005.  

 

Oberoende styrelseledamöter operationaliseras som andelen av den totala styrelsen som kan 

anses vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen. Den totala styrelsen anses 

utgöras av de ordinarie ledamöterna och vi bortser därför ifrån suppleanter och 

arbetstagarrepresentanter i styrelsen.    

 

VD i styrelsen 

Till vår kännedom finns det ingen tidigare forskning som studerar sambandet mellan VD i 

styrelsen och förekomsten av ett ersättningsutskott. Däremot är det vanligt förekommande att 

studera förhållandet mellan VD:n i styrelsen och deras ersättning (Conyon & Peck 1998). 

VD:n som styrelsemedlem har även studerats av Gul och Leung (2003) och Ho och Wong 
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(2001) för att förklara bolagets självreglering. Då det är vanligt i svenska bolag att VD:n är 

aktiv som styrelsemedlem har vi valt att studera denna företeelse. Vi kommer att följa tidigare 

forskning (Gul & Leung 2003; Conyon & Peck 1998) och operationalisera VD i styrelsen som 

en dikotom variabel.  

 

VD i styrelsen operationaliseras som 0 = ingen förekomst av VD i styrelsen och 1 = 

förekomst av VD i styrelsen.   

 

Styrelsens storlek  

Carson (2002) och Main och Johnston (1993) har använt sig av styrelsens storlek för att 

förklara möjligheten och kapaciteten för bolaget att ha ett ersättningsutskott. Styrelsens 

storlek har även använts för att förklara bolagets tillämpning av självreglering (Cerbioni & 

Parbonetti 2007). Cerbioni och Parbonetti (2007) och Carson (2002) mätte styrelsens storlek 

som det totala antalet ordinarie styrelseledamöter, vilket vi även kommer att göra i vår studie. 

Vi kommer inte att ta hänsyn till suppleanter och arbetstagarrepresentanter. Suppleanter har i 

uppgift att tillfälligt ersätta en ordinarie styrelseledamot vid frånvaro och kommer därför 

exkluderas. Arbetstagarrepresentanter kommer att exkluderas för att de inte finns 

representerade i alla styrelser samt ställs det särskilda krav för att arbetstagarrepresentanter 

ska ingå i styrelsen (Bolagsverket 2014). Har någon av styrelseledamöterna avgått eller 

tillträtt under studiens observationsår har vi valt att räkna dem som styrelsemedlemmar om de 

har haft en position i styrelsen under minst en sex månaders period.  

Styrelsens storlek kommer att operationaliseras som det totala antalet ordinarie 

styrelseledamöter d.v.s. exklusive suppleanter och arbetsdeltagarrepresentanter.  

Strävan efter legitimitet 

Till vår kännedom finns det ingen tidigare forskning som har studerat strävan efter legitimitet 

och förekomsten av ett ersättningsutskott. Bolag kan använda sig av symboliskt handlande 

som ett alternativt sätt att möta externa hot (Fiss & Zajac 2006; Markóczy et al. 2013). Ett 

vanligt symboliskt handlande av bolag och styrelser kan vara att använda sig av externt 

synliga strukturer så som bland annat olika former av utskott för att formellt möta legala krav 

och sociala påtryckningar (Markóczy et al. 2013). Harrisson (1987) menar att de viktigaste 

utskotten för att skapa trovärdighet och legitimitet är de som har en övervakande funktion. De 

övervakande utskotten är främst ersättnings-, revisions- och nomineringsutskotten (Harrisson 
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1987). Enligt Carson (2002) och Chizema och Shinozawa (2012) kan antalet utskott i 

styrelsen indikera på bolagsstyrningens kvalité. Vi menar därför att antalet utskott kan vara en 

proxy för bolagets legitimitet.  De utskott som vi kommer att ta hänsyn till är: 

nomineringsutskott
2
 och revisionsutskott då dessa ingår i den svenska bolagskoden (Kollegiet 

för Svensk Bolagsstyrning 2010a).  

 

Strävan efter legitimitet operationaliseras som antalet utskott i styrelsen exklusive 

ersättningsutskott.    

 

Styrelseordförandes ålder 

Hambrick och Mason (1984) och Goll och Rasheed (2005) använder sig av 

styrelseordförandes ålder för att förklara det strategiska beslutsfattandet i styrelsen. Goll och 

Rasheed (2005) fick inget signifikant förhållande mellan styrelseordförandes ålder och deras 

beslutsfattande i styrelsen. Trots deras resultat tror vi att styrelseordförandes ålder kan vara en 

faktor som påverkar beslutet gällande förekomsten av ett ersättningsutskott. Om ett bolag 

under de valda observationsåren har haft fler än en styrelseordförande kommer vi att utgå från 

den styrelseordförande som innehöll ordförandepositionen vid tidpunkten för bokslutet.  

Styrelseordförandes ålder operationaliseras som ålder på styrelseordförande som innehöll 

ordförandepositionen vid tidpunkten för bokslutet.  

Styrelseordförandes interna ämbetstid 

Taylor (1975), Hambrick och Mason (1984), Goll och Rasheed (2005) och Golden & Zajac 

(2011) använder sig av styrelseordförandes interna ämbetstid för att förklara det strategiska 

beslutsfattandet i styrelsen. Goll och Rasheed (2005) fick ett signifikant förhållande mellan 

den interna ämbetstiden och det strategiska beslutsfattandet och vi tror därför att den interna 

ämbetstiden kan vara en faktor som påverkar beslutet som styrelsen tar gällande om de ska ha 

ett ersättningsutskott. Vi följer tidigare forskning (Goll & Rasheed 2005) och 

operationaliserar den interna ämbetstiden som det totala antal år som styrelseordförande har 

suttit i det aktuella bolagets styrelse vid dem valda observationsåren. Ett alternativ skulle vara 

att beräkna hur många år som styrelseordförande har haft ordförandeposten i den aktuella 

                                                 
2
 Nomineringsutskott kallas enligt den svenska koden för valberedning. Valberedning ska ge förslag gällande val 

och arvodering av styrelsen samt revisorn (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). Vi har valt att utgå ifrån 

den angloamerikanska termen: nomination committee, då vi kan se att även bolagen i sina årsredovisningar 

varierar gällande valet av term.  
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styrelsen, men vi kommer att mäta styrelseordförandes antal år som medlem i styrelsen. Detta 

gör vi för att styrelseordförandes medlemskap i styrelsen kan ha påverkat deras maktposition 

och handlingsutrymme när det i ett senare skede innehar ordförandeposten   

Enligt Golden och Zajac (2011) har styrelseordförandes interna ämbetstid ett omvänt u-

förhållande i sin påverkan gentemot arbetsprestation och de mäter därför intern ämbetstid dels 

som ett linjärt förhållande och dels som ett exponentiellt förhållande. Golden och Zajac 

(2011) studie visar på att det omvända u-förhållandet gällande styrelsens ämbetstid är 

signifikant. Vi kommer således att operationalisera intern ämbetstid i likhet med Golden och 

Zajac (2011). Om styrelsen under studiens observationsår har haft fler än en 

styrelseordförande kommer vi att utgå ifrån den styrelseordförande som innehöll 

ordförandepositionen vid tidpunkten för bokslutet. Vi kommer således koda ämbetstiden med 

0 om ett byte av ordförande skett under året eftersom att ordförande då inte suttit i styrelsen 

över ett helt år. 

Styrelseordförandes interna ämbetstid operationaliseras som antal år som styrelseordförande 

har suttit i det aktuella bolagets styrelse vid dem valda observationsåren.  

Antal affärssegment 

Till vår kännedom har tidigare studier inte studerat sambandet mellan antal affärssegment 

som ett bolag har och förekomsten av ett ersättningsutskott. Däremot har Hoskisson, Johnson 

och Moesel (1994) använt sig av ett bolags affärssegment för att förklara ett bolags val av 

bolagsstyrningsstrategier. De menar att en hög nivå av produktdiversifiering verkar leda till en 

lägre standard på ett bolags redovisning. Shephard och Rose (1997) använde sig av antal 

affärssegment för att förklara styrelsens val av ersättning till ledningen och de fick ett 

signifikant förhållande som indikerade på att bolag med fler affärssegment tenderar att ge 

högre ersättning till bolagets VD. Shepard och Rose (1997) operationaliserade affärssegment 

som det totala antalet diversifierade affärssegment som bolaget hanterar. Ett alternativt sätt att 

operationalisera variabeln affärssegment är att ta hänsyn till varje affärssegments relevans för 

bolaget (Hoskisson, Johnson & Moesel 1994). I vår operationalisering av affärssegment 

kommer vi att utgå från vad det specifika bolaget anser vara de mest relevanta 

affärssegmenten vilka de ska specificera i en segmentrapport enligt IAS 14 (1997).  

Antal affärssegment operationaliseras som antalet affärssegment som står representerade i 

varje bolags segmentrapport.   



 
71 

 

Val av revisor 

Carson (2002) studerar förhållandet mellan revisorer från Big 6 i Australien och förekomsten 

av ersättningsutskott och finner ett signifikant förhållande. Carson (2002) operationaliserade 

Big 6 som en dikotom variabel. Eftersom vår studie görs på svenska börsbolag kommer vi att 

utgå från revisorer från Big 4 då de största revisionsbyråerna i Sverige är PwC, Deloitte, Ernst 

& Young och KPMG (Carrington & Catasús 2007).  

 

Val av revisor operationaliseras som 0 = om bolaget har en revisor annan än från Big 4 och 1 

= om bolaget har en revisor från Big 4 som signerar revisionsberättelsen 

 

Bolagets ålder  

Bolagets ålder har använts i tidigare studier för att förklara bolagets anpassningsförmåga för 

ny bolagsstyrningspraxis (Boeker 1997; Sherer & Lee 2002) och Chizema och Shinozawa 

(2012) använde sig av bolagets ålder för att förklara förekomsten av ett ersättningsutskott. Vi 

följer tidigare forskning genom att operationalisera bolagets ålder som antal registrerade år 

som bolag men vi kommer även ta hänsyn till antal år som bolaget varit börsnoterat. Detta för 

att den svenska bolagskodens målgrupp är börsnoterade bolag (Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning 2010a). Anledningen till denna uppdelning är för att öka validiteten. 

Bolagets ålder kommer att operationaliseras som antal registrerade år och antal år som 

börsnoterad.  

Interlocking 

Interlocking har blivit den främsta indikatorn på att nätverksrelationer existerar mellan 

styrelser och bolag (Mizruchi 1996) och Carson (2002) använder interlocking för att förklara 

förekomsten av ett ersättningsutskott. Carson (2002) operationaliserade variabeln interlocking 

som det totala antalet styrelseuppdrag ledamöterna hade i andra bolag. 

 

Vi har fått tillgång till Jonnergård och Stafsudds (2011) nätverksdata för åren 2000, 2005 och 

2010 där de har beräknat interlocking genom Ucinet och operationaliserat variabeln som antal 

kopplingar en styrelse har till en annan styrelse. Flera kopplingar mellan styrelser är inte 

medräknade och även om två styrelseledamöter sitter i styrelsen av ett annat bolag kommer 

detta räknas som en koppling. Vi kommer därmed automatiskt att utgå från hur de har 
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operationaliserat och samlat in deras data. Nätverksdata ger variabeln interlocking en hög 

reliabilitet då data tidigare har använts i forskning som vetenskapligt granskats. 

Interlocking operationaliseras som antal kopplingar en styrelse har till en annan styrelse. 

 

Nätverkscentralitet 

Centralitet handlar om ett bolags position i ett nätverk. Ett mer centralt bolag är det som är 

länkat till ett större antal bolag i nätverket (Useem 1984; Jonnergård & Stafsudd). I Markóczy 

et al. (2013) studie studerar de förhållandet mellan inrättandet av ett ersättningsutskott och 

nätverkscentralitet.  

Vi har fått tillgång till Jonnergård och Stafsudds (2011) nätverksdata även för denna variabel 

för åren 2000, 2005 och 2010. Variabeln nätverkscentralitet beräknades genom Ucinet och 

operationaliserades som närhet i ett nätverk efter att ha justerat för styrelsens storlek 

(Jonnergård & Stafsudd 2011). Vi kommer därmed automatiskt att utgå från hur de har 

operationaliserat och samlat in data. Nätverksdata ger variabeln centralitet en hög reliabilitet 

då data tidigare har använts i forskning som vetenskapligt granskats. 

 

Nätverkscentralitet operationaliseras som närhet i ett nätverk efter att ha justerat för styrelsens 

storlek 

Korslistning 

Korslistning indikerar på om ett bolag är noterat på mer än en börs och kan sägas var en 

proxyvariabel för exponeringen av påtryckningar från internationella investerare. Andelen 

korslistning har traditionellt varit mycket låg för de flesta svenska bolagen (Jansson & 

Larsson-Olaison 2010). Vi följer tidigare studier (Chizema & Shinozawa 2002; Oxelheim & 

Randøy 2003; Jansson & Larsson-Olaison 2010) när vi operationaliserar variabeln som en 

dikotom variabel. Den dikotoma variabeln identifierar vilka bolag som är noterade på en eller 

flera andra börser än bara den inhemska. Då vi främst vill studera hur det angloamerikanska 

bolagsstyrningssystemet kan tänkas påverka de svenska bolagen gällande bolagsstyrning 

kommer vi endast att inkludera korslistning på NYSE, NASDAQ, U.S. OTC och London 

Stock Exchange.  

 

Korslistning operationaliseras som 0 = om bolaget inte är korslistat på en angloamerikansk 

börs och 1 = om bolaget är korslistat på en angloamerikansk börs 
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Internationell försäljning 

Till vår kännedom finns det inga tidigare studier vilka har tagit hänsyn till internationell 

försäljning för att förklara förekomsten av ett ersättningsutskott. Tidigare studier har dock 

använt sig av internationell försäljning för att förklara hur interaktionen på internationella 

produktmarknader kan bidra till spridningen av olika bolagsstyrningssystem (Hansmann & 

Kraakman 2001; Fiss och Zajac 2004; Khanna, Palepu & Srinivasan 2004; Yoshikawa & 

Rasheed 2009). Khanna, Palepu och Srinivasan (2004) fann ett positivt signifikant förhållande 

mellan omfattningen av verksamhetsinteraktionen genom ett bolags verksamhet i USA eller 

export till USA och ett bolags offentliggörande av information. Variabeln export till USA 

mättes som förhållandet mellan andelen försäljning till USA och den totala försäljningen av 

bolaget. Vi kommer att mäta denna variabel som andelen av den svenska verksamhetens 

internationella försäljning genom den totala försäljningen av bolaget då detta är ett vanligt 

mått på exponeringen av internationella produktmarknader (Khanna, Palepu & Srinivasan 

2004; Fiss och Zajac 2004).  

 

Internationell försäljning operationaliseras som andelen av den svenska verksamhetens 

internationella försäljning genom den totala försäljningen.  

 

Utländskt ägande 

Chizema och Shinozawa (2012) använder sig i sin studie av utländskt ägande för att förklara 

förekomsten av ett ersättningsutskott. De mätte variabeln som andelen procent av totala 

utestående aktier som innehas av en utländsk ägare. Vi kommer dock i likhet med Fiss och 

Zajac (2004) att operationalisera utländskt ägande utifrån olika nivåer på ägnade. Detta gör vi 

även för att öka validiteten gällande vår data. Utländskt ägande kommer därmed att 

operationaliseras som förekomsten av utländskt ägande vid 10 procent, 20 procent eller 50 

procent av rösterna i bolaget.  

 

Utländskt ägande operationaliseras som 0 = om det inte förekommer utländskt ägande och 1 = 

om det förekommer utländskt ägande 

 

Angloamerikanska styrelseledamöter  

Till vår kännedom finns det ingen tidigare forskning som förklarar förekomsten av ett 

ersättningsutskott genom användning av variabeln angloamerikanska styrelseledamöter. 
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Tidigare forskning har dock använt variabeln för att förklara spridning av 

bolagsstyrningsstrukturer (Oxelheim & Randøy 2003). Enligt Oxelheim och Randøy (2003) 

kan ett bolag genom att välja att inkludera internationella styrelseledamöter signalerar 

öppenhet för utländska investerare och ett engagemang att anta nya strukturer i 

bolagsstyrningen. Variabeln angloamerikanska styrelseledamöter operationaliseras i enlighet 

med Oxelheim & Randøy (2003) som mäter förekomsten av en eller flera angloamerikanska 

styrelseledamöter. Vi kommer inte att ta hänsyn till de angloamerikanska syrelseledamöternas 

aktieinnehav i det aktuella bolaget då signaleringseffekten kopplad till angloamerikanskt 

bolagsstyrningssystem kommer att uppnås genom att endast inkludera en eller flera 

angloamerikanska styrelseledamöter i styrelsen (Oxelheim & Randøy 2003). 

Angloamerikanska styrelseledamöter kommer i likhet med Oxelheim och Randøy (2003) att 

definieras som styrelsemedlemmar med ursprung ifrån USA, Kanada och Storbritannien.  

 

Angloamerikanska styrelseledamöter operationaliseras som 0 = om frånvaron av 

angloamerikanska styrelseledamöter och 1 = om förekomsten av en eller flera 

angloamerikanska styrelseledamöter 

4.5.3 Kontrollvariabler 
Utöver de oberoende variablerna kommer vi att inkludera kontrollvariabler i vår modell. Vi 

kommer att testa kontrollvariablerna: bolagets storlek, prestation, soliditet, branschtillhörighet 

och år. Dessa variabler är de som främst använts som kontroll när det gäller förekomsten av 

ersättningsutskott (Main & Johnson 1993; Carson 2002; Chizema & Shinozawa 2012; 

Markóczy et al. 2013).  

 

Bolagets storlek 

Tidigare forskning har använt sig av bolagets storlek som en kontrollvariabel när de studerat 

förekomsten av ersättningsutskott (Main & Johnson 1993; Carson 2002; Chizema & 

Shinozawa 2012). Eftersom att dessa studier fått signifikanta positiva resultat på bolagets 

storlek kommer även vi att inkludera den som en kontrollvariabel. Enligt Carson (2002) är 

kostnaden för att ha ett ersättningsutskott är fast vilket innebär att kostnaden kommer att 

reduceras med bolagets storlek.  Tidigare forskning har operationaliserat bolagets storlek som 

den naturliga logaritmen av bolagets totala tillgångar (Sherer & Lee 2002; Oxelheim & 

Randøy 2003; Chizema 2008; Jansson & Larsson-Olaison 2010). Varför den naturliga 

logaritmen av totala tillgångar är vanligt förekommande som ett mått på bolagets storlek är 
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för att stora värden som tillgångar tenderar att ökar exponentiellt (Hair, Black, Babin & 

Anderson 2010) 

 

Bolagets storlek operationaliseras som den naturliga logaritmen av totala tillgångar.  

 

Prestation  

Ett bolags prestation är en vanligt förekommande kontrollvariabel inom 

bolagsstyrningsforskning med fokus på ersättningar (Conyon & Peck 1998; Tosi, Werner, 

Katz & Gomez-Mejia 2000; Markóczy et al. 2013) och operationaliseras vanligtvis som 

avkastning på eget kapital, ROE, vilket är lika med årets resultat genom eget kapital. Main 

och Johnston (1993), Chizema och Shinozawa (2012) och Markóczy et al. (2013) inkluderar 

denna kontrollvariabel för att förklara vilka bolag som tenderar att ha ett ersättningsutskott. 

Chizema och Shinozawas (2012) resultat visar på ett signifikant negativt förhållande medan 

Main och Johnstons (1993) samt Markóczy et al. (2013) inte finner något signifikant 

förhållande mellan ROE och förekomsten av ersättningsutskott. 

 

Prestation operationaliseras som årets resultat genom eget kapital. 

 

Soliditet  

Carson (2002) använder i sin studie bolagens kapitalstruktur som en kontrollvariabel och 

finner ett signifikant positivt förhållande. Hon definierar denna variabel som totala skulder 

genom totala tillgångar och använder den som en proxy för agentkostnader då det visat sig att 

högre nivåer på skulder är relaterade med inrättandet av utskott. Dock så kommer vi inte att 

använda oss av skulder genom totala tillgångar utan vi kommer istället använda oss av 

nyckeltalet soliditet. Soliditet innebär eget kapital genom totala tillgångar och eftersom detta 

är ett liknande mått på företagets kapitalstruktur kommer detta mått istället att användas. 

Soliditeten finns även lättillgänglig i bolagens årsrapporter.  

 

Soliditet operationaliseras som eget kapital genom totala tillgångar 

 

Branschtillhörighet  

Bransch är en variabel som är väl använd som kontrollvariabel inom bolagsstyrningsforskning 

(Thomsen & Pedersen 2000; Westphal & Zajac 2001; Oxelheim & Randøy 2003; Chizema & 
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Shinosawa 2012; Markóczy et al. 2013). Studier som specifikt studerar förekomsten av 

ersättningsutskott och som använder sig av bransch som kontrollvariabel är Chizema och 

Shinosawa (2012) och Markóczy et al. (2013). Chizema och Shinosawa (2012) resultat visar 

dock inget signifikant samband mellan bransch och valet av att ha ett ersättningsutskott. Då 

denna studie baseras på Japanska bolag vet vi inte hur denna kontrollvariabel ter sig ur en 

svensk kontext. Det som gör det intressant för vår studie att inkludera bransch som 

kontrollvariabel är för att det inte är ett krav för svenska börsbolag att ha ett 

ersättningsutskott, vilket det är för de noterade bolagen på den amerikanska börsen. Vi tror 

därför att det kan skilja sig mellan styrelser om de väljer att ha ett ersättningsutskott beroende 

på vilken bransch de tillhör.  

 

I enlighet med Jansson & Larsson-Olaison (2010) kommer vi att utgå från Stockholmsbörsens 

branschindelning som består av 10 olika branscher (NASDAQ OMX 2014). 

Branschtillhörighet operationaliseras som: 

 

Olja & Gas: 0= Ej Olja och gas, 1= Olja och gas 

Råvaror: 0= Ej Råvaror, 1= Råvaror 

Industri: 0= Ej Industriverksamhet, 1= Industriverksamhet 

Varor: 0= Ej Konsumentvaror, 1= Konsumentvaror 

Tjänster: 0= Ej Konsumenttjänster, 1= Konsumenttjänster 

Sjukvård: 0= Ej Sjukvård, 1= Sjukvård 

Telekom: 0= Ej Telekommunikation, 1= Telekommunikation 

Allm. Tjänster: 0= Ej Allmännyttiga tjänster, 1= Allmännyttiga tjänster 

Finans: 0= Ej Finans, 1= Finans 

Teknologi: 0= Ej Teknologi, 1= Teknologi 

 

År  

Eftersom vi vill kunna se förändringen gällande förekomsten av ersättningsutskott kommer vi 

att inkludera år som en kontrollvariabel. Detta gör vi för att kunna särskilja om det finns ett 

tidsmässigt förhållande mellan vissa variabler.   
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År 2000 kommer att operationaliseras som 0 = 2005 eller 2010 och 1 = 2000. År 2005 

kommer att operationaliseras som 0 = 2000 eller 2010 och 1 = 2005. År 2010 kommer att 

operationaliseras som 0 = 2000 eller 2005 och 1 = 2010.   

4.6 Databearbetning 
Den beroende variabeln ersättningsutskott är en dikotom variabel vilket gör att den 

analysmetod vi kommer att använda oss av är genom en logistisk regression. Denna 

regression är speciellt anpassad för beroende variabler som är dikotoma (Hair et al. 2010). Vi 

kommer även att genomföra univariata och bivariata tester. Med de univariata testerna vill vi 

genom en frekvensanalys studera förändringen av ersättningsutskott över tid samt samla in 

deskriptiv data för de oberoende variablerna. De bivariata testerna kommer att används för att 

kontrollera för eventuell korrelation mellan den beroende och de oberoende variablerna. 

 Korrelationsvärdena bör inte överstiga 0,9 då modellernas tillförlitlighet kan ifrågasättas 

(Hair et al 2010). Vi kommer även göra en bivariat analys genom T-test för att kolla så att 

ersättningsutskottets förändring över år har en signifikant skillnad. För att testa så att det inte 

föreligger någon multikollinearitet mellan de oberoende variablerna kan vi genomföra en 

linjär multipel regression men endast för att kunna kontrollera för multikollinearitet då det 

övriga resultatet inte är anpassat för en dikotom variabel. Om det förekommer 

multikollinearitet så kommer toleransvärdet understiga 0,1 (Hair et al 2010). Vi kommer 

därför ta hänsyn till relativt låga toleransvärden och därmed skilja på de oberoende 

variablerna när vi kommer att genomföra regressionerna. Detta för att erhålla så bra 

förklarande modeller som möjligt. Vi kommer att börja med att inkludera kontrollvariablerna i 

den logistiska regressionen för att se om kontrollvariablerna har en påverkan på förekomsten 

av ersättningsutskott. Därefter kommer vi att inkludera de oberoende variablerna och enbart 

skilja de variabler som kan uppfattas ha en hög multikollinearitet. Ju fler oberoende variabler 

vi kommer att inkludera i samma modell desto högre förklaringsgrad förväntar vi oss. Om vi 

inkluderar de flesta oberoende variablerna kommer de variabler som har det starkaste 

sambandet att förhoppningsvis visa på ett signifikant förhållande vilket leder till en högre 

reliabilitet.  
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5. Empiriskt resultat och analys 
Kapitlet inleds med en översikt och beskrivning av den beroende variabeln ersättningsutskott. 

Därefter presenteras en översikt av de oberoende variablerna samt de modeller som kommer 

att vara grunden för vår hypotesprövning. Analysdelen börjar med en utgångspunkt i dem 

teoretiska huvudargumentet vilket sedan leder in i hypotesprövningen. Avslutningsvis 

presenteras en slutlig modell över de faktorer som förklarar förekomsten av ett 

ersättningsutskott vilken ligger till grund för den teoretiska förankringen.  

5.1 Översikt av beroende variabel - ersättningsutskott 
Utifrån Tabell 3 kan vi se att förekomsten av ersättningsutskott har ökat för varje observerat 

år. Från år 2001 till år 2006 skedde en markant ökning då den svenska bolagskoden infördes, 

men även mellan år 2006 och 2011 har det skett en ökning av ersättningsutskott. År 2001 

hade 24,4 procent ersättningsutskott, år 2006 hade 67,2 procent ersättningsutskott och år 2011 

hade 77,1 procent ersättningsutskott. Förändringen av ersättningsutskott tydliggörs i Diagram 

1. Vi utförde även ett T-test och kan säkerställa att ökningen av andelen ersättningsutskott i 

styrelserna mellan åren är signifikant.  

 

För att få en uppfattning av förekomsten av ersättningsutskott har vi valt att även observera 

förändringen av nomineringsutskott och revisionsutskott då dessa två utskott även 

rekommenderas av den svenska bolagskoden. Utifrån Tabell 3 kan vi se att år 2001 hade 24,4 

procent nomineringsutskott, år 2006 hade 86,8 procent nomineringsutskott och år 2011 hade 

94,7 procent nomineringsutskott. År 2001 hade 7,5 procent revisionsutskott, år 2006 hade 

57,5 procent och år 2011 hade 71,8 procent revisionsutskott. Förhållandet mellan 

utskottsstrukturen tydliggörs även i Diagram 1. 

 

      Översikt Utskottsstruktur, År 2001, 2006, 2011                

År 2001 2006 2011 

Ersättningsutskott (%) 24,4 67,2 77,1 

Nomineringsutskott (%) 24,4 86,8 94,7 

Revisionsutskott (%) 7,5 57,5 71,8 

Antal Bolag 160 174 170 

Tabell 3, Översikt utskottsstruktur 
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Diagram 1, Översikt av utskottsstruktur 

 

Utifrån tabell 3 kan vi se att år 2001 hade majoriteten av bolagens styrelser inget utskott. 

Detta indikerar på att utskottsstrukturen var en outvecklad bolagsstyrningsstrategi i svenska 

börsbolags styrelser. När den svenska bolagskoden sedan infördes år 2005 kan vi se en 

markant ökning av utskott i svenska styrelser. De samtliga utskotten överstiger år 2006 och 

2011 en 50-procentig nivå. Enligt Carson (2002) kan en 50-procentig nivå indikera på en 

välutvecklad utskottsstruktur. Det vi kan urskilja är att framförallt nomineringsutskott haft en 

stor betydelse för svensk bolagsstyrningsstruktur då år 2011 hade 94,7 procent ett 

nomineringsutskott. Enligt Sinani et al. (2008) har nomineringsutskott bestående av de större 

aktieägarna fått en viktig roll för svenska bolag gällande valet av styrelseledamöter. Denna 

stora andel nomineringsutskott kan tyda på att det aktiva ägandet i Sverige är viktigt.  

  

5.2 Översikt av oberoende variabler  
Det vi kan se om de oberoende variablerna i Tabell 4 är att antalet observationer för alla de 

oberoende variablerna uppgår till 496. För variabeln kontrollägare med ett 20-procentigt 

aktieinnehav
3
 kan vi se att det är 68,5 procent av bolagen som ägs av en kontrollägare och att 

det är 56 procent av bolagen som har röstdifferentierade aktier.  Detta tyder på att majoriteten 

av de svenska börsbolagen drivs genom en kontrollägare och därför ter det sig inte 

anmärkningsvärt att även majoriteten av bolagen använder sig av röstdifferentierade aktier. 

                                                 
3
 Vi genomförde regressioner för den 10-procentiga, den 20-procentiga och den 50-procentiga nivån. 

Förklaringsgraden för regressionerna visades vara bäst vid den 20-procentiga nivån men resultaten var snarlika. 

Därför valde vi att utgå ifrån en 20-procentig nivå gällande kontrollägare.  
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Enligt Högfeldt (2005) och Cronqvist och Nilsson (2003) är röstdifferentierade aktier ett 

redskap för att kontrollägare ska kunna bibehålla kontroll.  När det gäller ägaridentiteterna 

med ett 20-procentigt aktieinnehav
4
 är det 4 procent av bolagen som har en institutionell 

kontrollägare, 43,3 procent som har en familj eller sfär som kontrollägare, 24 procent som har 

ett bolag som kontrollägare och 1 procent som har en statlig kontrollägare. Att andelen av 

institutionella ägare är lågt i förhållande till familj eller sfär som ägare samt bolag som ägare 

kan bero på att institutionella ägare främst placerar sitt kapital spritt (Collin et al. 2010). 

Bolag som ägare liknar till sin karaktär familj eller sfär som ägare och placerar sitt kapital mer 

koncentrerat (Collin et al. 2010), vilket resultatet tyder på. Andelen stat som ägare är enbart 1 

procent. Detta är rimligt då staten framförallt inte äger börsbolag, till exempel ägde staten år 

2010 tre börsbolag (Staten 2010).       

 

Andelen styrelser där bolagets VD även utgör en styrelseledamot är 61,5 procent. Eftersom 

koden för svensk bolagsstyrning säger att VD:n får sitta med i styrelsen (Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning 2010a) är andelen på 61,5 procent varken hög eller låg. Styrelsens storlek 

varierar mellan 4 och 15 stycken, med ett medelvärde på 7 och en standardavvikelse på 1,9. 

Ett medelvärde på 7 är rimligt då bolagskoden har ett minimikrav på minst 3 

styrelseledamöter inklusive ordförande (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). 

Standardavvikelsen är relativt låg. Styrelseordförandes ålder varierar mellan 31 och 79 år, 

med ett medelvärde på 58,2 och en standardavvikelse på 7,7 år. Medelvärdet på 58,2 är en 

relativt hög siffra, men är förhållandevis en rimlig siffra med hänsyn till den låga 

standardavvikelsen. Styrelsens ämbetstid varierar mellan 0 och 36 år, med ett medelvärde på 

6,7 och en standardavvikelse på 6,2. Medelvärdet på 6,7 är relativt lågt i förhållande till 

intervallet och standardavvikelsen relativt hög.  

 

Antal affärssegment varierar mellan 0 och 11, med ett medelvärde på 2,9 och en 

standardavvikelse på 1,6. Både medelvärdet och standardavvikelsen är relativt låga i 

förhållande till variationen. Styrelseutskott varierar mellan 0 och 2, med ett medelvärde på 1,2 

och en standardavvikelse på 1. Medelvärdet på 1,2 är varken högt eller lågt, eftersom att det 

endast är en rekommendation att ha styrelseutskott (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 

2010a). Standardavvikelsen på 1 är även den varken hög eller låg, eftersom att styrelsen kan 

                                                 
4
 Vi genomförde regressioner för den 10-procentiga, den 20-procentiga och den 50-procentiga nivån. 

Förklaringsgraden för regressionerna visades vara bäst vid den 20-procentiga nivån men resultaten var snarlika. 

Därför valde vi att utgå ifrån en 20-procentig nivå gällande ägaridentiteterna.  
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välja att själva utgöra utskottet. Andelen bolag som har en revisor från Big 4 är 94,2 procent. 

Den höga andelen kan bero på att de största revisionsbyråerna ha ett gott rykteskapital och 

dominerar marknaden i Sverige (Carrington & Catasús 2007).  Bolagens ålder varierar mellan 

2 och 321, med ett medelvärde på 47 och en standardavvikelse på 48. Medelvärdet på 47 är 

relativt lågt i förhållande till intervallet och standardavvikelsen relativt hög. Antal år som 

bolagen har varit börsnoterade varierar mellan 1 och 137, med ett medelvärde på 14 och en 

standardavvikelse på 20. Medelvärdet på 14 är relativt lågt i förhållande till intervallet. Detta 

indikerar på att det är en hög omsättning på börsbolag.  

 

Interlocking varierar mellan 1 och 22 stycken styrelsekopplingar med ett medelvärde på 6 

stycken och standardavvikelse på 4,3 stycken. Medelvärdet på 6 är relativt låg i förhållande 

till intervallet medan standardavvikelsen är relativt hög. Nätverkscentralitet varierar mellan 14 

och 36 med ett medelvärde på 26 och en standardavvikelse på 4,3. Medelvärdet och 

standardavvikelsen är varken höga eller låga i förhållande till intervallet.   

 

Korslistning har ett medelvärde på 3,6 procent. Detta tyder på att svenska börsbolag i stor 

utsträckning inte är noterade på angloamerikanska börser. Jansson och Larsson-Olaison 

(2010) menar att korslistning traditionellt sett har varit mycket lågt i Sverige, vilket även vårt 

reslutat indikerar på. Den internationella försäljningen varierar mellan 0 och 100 procent med 

ett medelvärde på 44,4 procent och en standardavvikelse på 35,3 procent. Medelvärdet tyder 

på att Sveriges bolag är aktiva på andra marknader än bara i Sverige, dock visar 

standardavvikelsen på en hög variation. Utländskt ägande har ett medelvärde på 34,7 procent, 

vilket indikerar på att en stor del av börsbolagen ägas av andra nationaliteter. 

Angloamerikanska ledamöter har ett medelvärde på 13,7 procent.     

 

Soliditeten varierar mellan -13,2 och 100 procent, med ett medelvärde på 48 och en 

standardavvikelse på 21,7 procent. Ett medelvärde på 48 är varken högt eller och indikerar på 

att bolagen tenderar att ha hälften så mycket i eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 

En standardavvikelse på 21,7 är relativt högt men soliditeten tenderar att variera kraftigt 

mellan olika bolag. ROE varierar mellan -988,9 och 332,9 procent, med ett medelvärde på 5,8 

och en standardavvikelse på 89,8 procent. Likt soliditeten är ROE ett mått som varierar 

kraftigt mellan bolag. Tillgångarna varierar mellan 1,11 och 4 905 458,7 miljoner SEK, med 
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ett medelvärde på 53 726,748 och en standardavvikelse på 304 927,034 miljoner SEK. 

Tillgångar tenderar också att variera kraftigt mellan bolag, därav variationen i resultaten.  

Tabell 4, Deskriptiv data för de oberoende variablerna 

5.2 Modeller 
Det vi kan se från den univariata analysen av den beroende variabel är att det har skett en 

ökning av inrättandet av ersättningsutskott från år 2001 fram till år 2011. Vi har därför val att 

använda år 2000 som en referensgrupp för de oberoende variablerna i vår modell. Vi kommer 

även att använda oss av spritt ägande som en referensgrupp till variabeln kontrollägare samt 

vid de olika ägaridentiteterna. För branschvariabeln kommer industri att vara referensgrupp 

eftersom detta var en bransch som i korrelationsmatrisen inte var signifikant.  

 

 

Deskriptiv data för oberoende variabler, År 2000, 2005, 2010 
 

  N Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Kontrollägare (20 %) 496 0 1 0,685 0,465 

Rösttdiff. Aktier 496 0 1 0,560 0,497 

Institutionellt 496 0 1 0,040 0,197 

Familj/Sfär 496 0 1 0,433 0,496 

Bolag 496 0 1 0,240 0,428 

Stat 496 0 1 0,010 0,100 

Utländskt  496 0 1 0,347 0,476 

Oberoende 496 0,170 1,0 0,823 0,152 

VD i styrelsen 496 0 1 0,615 0,592 

Styrelsens storlek 496 4 15 7,080 1,880 

Legitimitet 496 0 2 1,179 0,823 

Ålder SO 496 31 79 58,240 7,744 

Ämbetstid SO 496 0 36 6,667 6,152 

Affärssegment 496 0 11 2,895 1,595 

Val av revisor 496 0 1 0,942 0,235 

Bolagets ålder 496 2 321 47,250 47,951 

År börsnotering 496 1 137 13,980 19,603 

Interlocking 496 1 22 6,020 4,294 

Nätverkscentralitet 496 14,326 35,967 25,863 4,233 

Korslistning 496 0 1 0,036 0,187 

Internationell försäljning 496 0 1,0 0,444 0,353 

Angloamerikanska SL 496 0 1 0,137 0,344 

Soliditet 496 -0,132 1,0 0,480 0,217 

ROE 496 -9,889 3,329 0,058 0,898 

Tillgångar 496 1,110 4 905 458,700 53 726,748 304 927,034 
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Det vi kan se från korrelationsmatrisen är att det inte förekommer någon multikollinearitet 

eftersom ingen korrelation överstiger 0,9 (Hair et al. 2010). Variabeln ämbetstid och den 

kvadrerade ämbetstiden har dock en signifikant korrelation på 0,927, men då dessa två är 

beroende av varandra så accepteras korrelationen och de två variablerna inkluderas i våra 

modeller. Variablerna interlocking och nätverkscentralitet har en korrelation på 0,849, vilket 

är nära gränsvärdet. Vi kommer därför att inkludera dessa i separata regressionsmodeller.    

 

Regressionen för den beroende variabeln gjordes inledningsvis bara mot kontrollvariablerna. 

Denna regression kan vi se i Modell 1. Toleransvärdena för de inkluderade variablerna ligger 

på en acceptabel nivå då de inte understiger gränsen 0,1 (Hair et al. 2010). Detta indikerar på 

att det inte föreligger någon multikollineraritet variablerna emellan. Modellen har ett 

signifikansvärde på 0,000 vilket innebär att modellen som helhet är signifikant. 

Förklaringsgraden är relativt hög för de få inkluderade variablerna i Modell 1 med ett Cox & 

Snell R Square på 0,293 och Nagelkerke R Square på 0,393. Variabeln logaritmen av totala 

tillgångar är signifikant positivt relaterad med förekomsten av ersättningsutskott. Finansiella 

bolag är signifikant negativt relaterad med förekomsten av ersättningsutskott. Års-variablerna 

är båda signifikant starkt positivt relaterad med förekomsten av ersättningsutskott.  
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Modell 1, Regression med kontrollvariabler 

 

I korrelationsmatrisen
5
 kan vi se att logaritmen av totala tillgångar är signifikant positivt 

korrelerad med förekomsten av ersättningsutskott. År 2005 och 2010 är båda signifikant 

positivt korrelerade med förekomsten av ersättningsutskott. För branschvariablerna är det bara 

teknologi som är signifikant negativt korrelerad med förekomsten av ersättningsutskott. I 

korrelationsmatrisen visar inte finansiella bolag på en signifikans. Det vi dock kan se är att 

finansiella bolag har en signifikant korrelation till både logaritmen av totala tillgångar och 

soliditet eftersom dessa ofta har höga värden på sina tillgångar och sin soliditet. Detta kan 

vara en orsak till att branschen finans blir signifikant i Modell 1.  

 

Modell 2 och Modell 3 är de slutliga modellerna vi har valt att presentera.  Eftersom 

nätverkscentralitet och interlocking var relativt korrelerade med varandra valde vi att separera 

dem i olika modeller. Dessa två variabler bygger på varandra då bolag som är centrala tendera 

att ha hög interlocking, vilket även den positiva korrelationen mellan dem tyder på. 

Kontrollägarna har vi även valt att separera ifrån ägaridentiteterna och utländskt ägande. Detta  

                                                 
5
 Se Appendix 1 

Modell 1 

 Binary Logistic Collinearity 
Tolerance β S.E. Sig. 

Soliditet  0,031 0,553 0,955 0,832 

ROE 0,126 0,137 0,358 0,939 

LN tillgångar 0,345 0,065 0,000 0,695 

Olja & Gas 20,7 16445 0,999 0,964 

Råvaror 0,764 0,588 0,205 0,870 

Varor -0,042 0,372 0,911 0,747 

Tjänster 0,361 0,573 0,529 0,878 

Sjukvård 0,200 0,432 0,644 0,727 

Telekom -0,988 1,043 0,343 0,901 

Finans -0,881 0,351 0,012 0,646 

Teknologi -0,107 0,337 0,750 0,617 

År 2005 2,103 0,272 0,000 0,733 

År 2010 2,644 0,269 0,000 0,704 

 

Omnibus Test Of Model Coefficients   0,000 

-2 Log likelihood 503,626 

Cox & Snell R Square 0,293 

Nagelkerke R Square 0,393 

Referensgrupper är: Industri och år 2000 
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Modell 2 och Modell 3, Regressioner med de oberoende variablerna 

  
Modell 2 Modell 3 

  

Binary Logistic Collinearity Binary Logistic Collinearity 

β S.E. Sig. Tolerance β S.E. Sig. Tolerance 

Kontrollägare -0,132 0,322 0,681 0,763         

Röstdiff. Aktier -0,217 0,312 0,486 0,729 -0,242 0,320 0,450 0,680 

Institutionell ägare         0,192 0,763 0,801 0,903 

Familj/Sfär som ägare         -0,024 0,355 0,945 0,564 

Bolag som ägare         -0,644 0,351 0,067 0,753 

Statlig ägare         -1,519 1,318 0,249 0,795 

Oberoende SL -0,326 1,028 0,751 0,692 -0,541 1,051 0,607 0,688 

VD i styrelsen 0,179 0,325 0,582 0,731 0,127 0,331 0,701 0,733 

Styrelsens storlek 0,174 0,095 0,067 0,552 0,159 0,096 0,099 0,538 

Strävan efter legitimitet 1,937 0,256 0,000 0,368 2,024 0,262 0,000 0,370 

Ålder SO 0,044 0,018 0,014 0,830 0,047 0,018 0,009 0,825 

Ämbetstid SO -0,024 0,056 0,673 0,121 -0,027 0,058 0,636 0,119 

Ämbetstid SO² 0,000 0,002 0,968 0,127 0,000 0,002 0,940 0,125 

Antal affärssegment 0,092 0,091 0,316 0,801 0,089 0,093 0,339 0,797 

Val av revisor 0,033 0,576 0,954 0,888 0,026 0,587 0,964 0,884 

Bolagets ålder 0,002 0,004 0,698 0,614 0,001 0,004 0,812 0,606 

År börsnotering 0,011 0,011 0,303 0,609 0,011 0,011 0,283 0,619 

Interlocking 0,084 0,040 0,036 0,633         

Nätverscentralitet         0,087 0,039 0,025 0,664 

Korslistning 0,507 0,79 0,512 0,806 0,481 0,804 0,550 0,792 

Internationell försäljning 0,251 0,462 0,586 0,644 0,240 0,474 0,613 0,622 

Utländskt ägande         0,011 0,325 0,973 0,760 

Angloamerikanska SL 1,266 0,507 0,013 0,816 1,256 0,521 0,016 0,784 

Soliditet 0,255 0,694 0,713 0,772 0,238 0,701 0,734 0,778 

ROE 0,166 0,164 0,311 0,893 0,152 0,161 0,346 0,884 

LN Tillgångar 0,013 0,09 0,889 0,437 0,031 0,09 0,732 0,433 

Olja & Gas 21,476 15715 0,999 0,897 21,843 15572 0,999 0,889 

Råvaror 0,655 0,698 0,348 0,830 0,996 0,742 0,180 0,804 

Varor -0,125 0,464 0,788 0,689 -0,195 0,473 0,680 0,677 

Tjänster 0,212 0,758 0,780 0,804 0,089 0,786 0,910 0,791 

Sjukvård -0,150 0,534 0,779 0,669 -0,114 0,544 0,835 0,658 

Telekom -0,914 1,421 0,520 0,849 -0,434 1,406 0,758 0,781 

Finans -0,603 0,485 0,214 0,489 -0,713 0,501 0,155 0,480 

Teknologi -0,201 0,431 0,640 0,554 -0,182 0,438 0,677 0,547 

År 2005 0,961 0,508 0,059 0,360 0,710 0,422 0,093 0,361 

År 2010 0,792 0,423 0,061 0,263 0,857 0,507 0,091 0,266 

  

Omnibus Test Of Model 
Coefficients 

  0,000 0,000 

-2 log likelihood 372,549 366,314 

Cox & Snell R Square 0,457 0,464 

Nagelkerke R Square 0,614 0,623 

Referensgrupper är: spritt ägande, industri och år 2000 
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beror på att variablerna i princip mäter samma sak och att de bygger på varandra. Om bolagen 

har en kontrollägare kommer bolagen även ha en ägaridentitet. Modellerna vi valde visade på 

högst förklaringsgrad och de variabler som uppvisade signifikanta samband var signifikanta i 

båda modellerna.    

 

I Modell 2 inkluderades alla de oberoende variablerna exklusive ägaridentiteterna, utländskt 

ägande och nätverkscentralitet. Toleransvärdena för de inkluderade variablerna ligger på en 

acceptabel nivå då de inte understiger gränsen 0,1. Detta indikerar på att det inte föreligger 

någon multikollinearitet variablerna emellan. Modellen som helhet är signifikant med ett 

värde på 0,000 med en ökad förklaringsgrad jämfört i Modell 1. Cox & Snell R Square visar 

på en förklaringsgrad på 0,457 och Nagelkerke R Square visar på en förklaringsgrad på 0,614. 

Ökningen av förklaringsgraden ger en indikation på att de oberoende variablerna har en 

påverkan på förekomsten av ersättningsutskott.  

 

I Modell 3 inkluderades alla de oberoende variablerna exklusive kontrollägare och 

interlocking. Toleransvärdet för de inkluderade variablerna ligger på en acceptabel nivå då de 

inte understiger gränsen 0,1. Detta indikerar att det inte föreligger någon multikollinearitet 

variablerna emellan. Modellen i sin helhet är signifikant med ett värde på 0,000 med en högre 

förklaringsgrad än Modell 1 samt en ökad förklaringsgrad än Modell 2. Cox & Snell R Square 

visar en förklaringsgrad på 0,464 och Nagelkerke RSquare visar på en förklaringsgrad på 

0,623. Detta indikerar på att de oberoende variablerna i Modell 3 i jämförelse med variablerna 

i Modell 1 tillför en väsentlig ökning av förklaringsgraden. Vid en jämförelse av 

förklaringsgraden mellan Modell 3 och Modell 2 kan vi se att det har skett en liten ökning.  

 

Det framgår av både Modell 2 och Modell 3 att variablerna styrelseordförandes ålder, strävan 

efter legitimitet och angloamerikanska styrelseledamöter är signifikant positivt relaterade med 

förekomsten av ersättningsutskott. Eftersom att alla dessa variabler är signifikanta i båda 

modellerna indikerar detta på robusta förhållanden gentemot förekomsten av 

ersättningsutskott. Vi kan även urskilja att dessa variabler i korrelationsmatrisen är signifikant 

positivt korrelerade med förekomsten av ett ersättningsutskott.  
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I Modell 2 är interlocking signifikant positivt relaterade med förekomsten av 

ersättningsutskott och variabeln är även signifikant positivt korrelerade i 

korrelationsmatrisen
6
. I Modell 3 är nätverkscentralitet positivt relaterat med förekomsten av 

ersättningsutskott. Vi kan även se att variabeln är signifikant positivt korrelerad med 

förekomsten av ett ersättningsutskott.  

 

Övriga variabler är inte signifikanta i modellerna. Dock kan vi i korrelationsmatrisen
7
 se att 

variablerna styrelsens storlek, affärssegment, revisorn, bolagets ålder, antal år som 

börsnoterade, internationell försäljning och utländskt ägande är signifikant positivt 

korrelerade med förekomsten av ett ersättningsutskott. För de variabler som har en signifikant 

korrelation med förekomsten av ersättningsutskott men inte visar på något signifikant 

förhållande i modellerna kan det bero på att korrelationerna inte är tillräckligt starka för att 

påverka förekomsten av ersättningsutskott i modellerna tillsammans med alla oberoende 

variabler.  

 

Vi gjorde även en regression för Modell 2 och Modell 3 där vi exkluderade årsvariablerna för 

att se hur åren påverkar modellerna. När årsvariablerna var exkluderade var förklaringsgraden 

lägre samt att signifikansnivåerna visade på ett svagare samband för de oberoende 

variablerna. Årsvariablerna är dock bara signifikanta på en 10-procentig nivå i båda 

modellerna.  

 

5.3 Teoretiska huvudargument 
Den nyinstitutionella teorin, den sociala nätverksteorin, Upper Echelonsperspektivet och 

agentteorin har legat till grund för den här studien. Utifrån dessa har vi härlett faktorer som vi 

trodde kunde ha en påverkan på förekomsten av ett ersättningsutskott i styrelser för svenska 

börsbolag. Utifrån våra resultat, vilka visas i Tabell 5, kan vi se att det är är den 

nyinstitutionella teorin och social nätverksteori som kan förklara förekomsten av 

ersättningsutskott i svenska börsbolag. Då dessa två teorier tenderar att samverka samt vara 

svåra att specifikt urskilja ifrån varandra blir det svårt att se vilken av teorierna som har störst 

påverkan. Den röda tråden för dessa två teorier är strävan efter legitimitet.  

 

                                                 
6
 Se Appendix 1 

7
 Se Appendix 1 
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Sammanställning av signifikanta variabler 

  
Korrelation Modell 2 Modell 3 Prediktion 

Teoretisk 
förankring 

Kontrollägare 20 %    - A + N 

Röstdifferentierade aktier    - A  

Institutionell ägare    + A + N 

Familj/Sfär som ägare    - A + N 

Bolag som ägare    - A + N 

Staten som ägare    + A + N 

Oberoende SL    + A 

VD i styrelsen    - A 

Ålder SO + + + - N + U 

Intern ämbetstid SO    - N + U 

Styrlekens storlek    + A 

Strävan efter legitimitet + + + + N 

Antal affärssegment +     + A 

Val av revisor +     + N 

Bolagets ålder +     - N 

År börsnotering +     - N 

Interlocking + +   + S 

Nätverksecentralitet +   + - S 

Korslistning    + N 

Internationell försäljning +     + N 

Utländskt ägande    + A + N 

Angloamerikanska SL + + + + N 

År 2000 -        

År 2005 +        

År 2010 +        

Tabell 5, Sammanfattning av signifikanta variabler där A = Agentteorin, N = Nyinstitutionell 

teori, U = Upper Echelonsperspektivet och S = Social nätverksteori 

Hypoteserna strävan efter legitimitet, styrelseordförandes ålder och angloamerikanska 

styrelseledamöter visade på signifikanta positiva förhållanden och är förankrade i den 

nyinstitutionella teorin. Resultaten visar att förekomsten av ersättningsutskott i en svensk 

kontext kan förklaras utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv.  I Sverige som kan karaktäriseras 

som ett small world-land är dem informella kontrollmekanismerna trovärdighet och rykte 

viktiga (Sinani et al. 2008). Genom att inrätta ett ersättningsutskott kan börsbolagen handla 

symboliskt för att inte särskilja sig på marknaden och för att upprätthålla ett gott anseende 

(Markóczy et al. 2013). Menon och Williams (1994) menar att inrättandet av utskott i många 

fall endast görs för att främja legitimitet utan att egentligen användas för utskottets 

huvudsakliga syfte.   
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Hypoteserna interlocking och nätverkscentralitet visade också på signifikanta positiva 

resultat. Resultaten visar att förekomsten av ersättningsutskott i en svensk kontext kan 

förklaras utifrån ett socialt nätverksperspektiv. Nätverksrelationer är vanligt förekommande i 

Sveriges börsbolag och är en kanal för informationsspridning och kommunicering (Sinani et 

al. 2008). Våra resultat visar att information angående ersättningsutskott sprids i nätverken 

och att det är de mest integrerade styrelserna och bolagen som har ett ersättningsutskott. 

Carson (2002) menar att det finns ett positivt samband mellan interlocking och legitimitet 

samt menar Burt (1982) att det är de mer centraliserade bolagen som även anses utgöra 

bolagseliten. Vi menar att då information angående rykte och bolagsstyrningspraxis sprids 

genom nätverken kommer de mest integrerade bolagen och individerna att ta till sig 

informationen för att upprätthålla legitimitet.  

 

Ur Upper Echelonsperspektivet kan styrelseordförandes ålder påverkar val av strategier och 

implementering av nya strategier. Styrelseordföranden tenderar att med åldern bli mer 

motståndskraftiga gällande förändringar (Hambrick & Mason 1984). Vårt signifikanta 

positiva resultat visar på det motsatta förhållande vilket gör att Upper Echelonsperspektivet 

inte kan användas för att förklara förekomsten av ett ersättningsutskott i Sverige. Vi menar att 

det snarare är den nyinstitutionella teorin som kan förklara eftersom det i Sverige är viktigt att 

individer och bolag anses legitima. För att erhålla sitt legitima anseende är det nödvändigt att 

reagera på påtryckningarna. Vi menar att med åldern ökar erfarenheten och äldre 

styrelseordföranden kan därför förstå vikten av ett inrätta ett ersättningsutskott. Ett 

ersättningsutskott är heller ingen nymodighet.  

 

Enligt våra resultat kan agentteorin inte förklara förekomsten av ett ersättningsutskott.  

Agentproblemet kan framförallt härledas till angloamerikanska bolag som domineras av ett 

spritt ägande och där ideologin shareholder value fått ett stort inflytande. Enligt Aguilera och 

Cuervo-Cazurra (2004) är länder som styrs av shareholder value mer benägna att utveckla 

bolagskoder i syfte att effektivisera övervakningen av ledningen. I Sverige är detta inte 

ersättningsutskottets huvudsakliga funktion utan dess funktion är främst att överbrygga 

förtroendegapet (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). Resultaten för hypoteserna 

styrelsens oberoende, VD:n i styrelse och kontrollägare visade inte på några signifikanta 

samband. Detta ger oss en indikation på att agentproblemet inte finns på samma sätt i Sverige 
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som det finns i angloamerikanska länder. Enligt den svenska bolagskoden är det de större 

ägarna som ska sitta med i nomineringsutskottet och nominera styrelsen (Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning 2010a). Detta kan vara en orsak till att kontrollägare inte lägger någon större 

vikt i ersättningar, då det är viktigare för dem att välja en representativ styrelse.  

5.4 Hypotesprövning 
Följande kommer våra hypoteser att analyseras utefter de valda teorierna och de 

bakomliggande argumentationerna. För att hypoteserna ska accepteras måste det föreligga ett 

signifikant samband i regressionerna samt att den förväntade riktningen överensstämmer med 

modellernas och korrelationsmatrisens. Nedan presenteras Tabell 5 med de signifikanta 

variablerna.   

5.4.1 Ägarna 
Följande kommer hypoteser kopplade till kategorin ägarna att presenteras och analyseras.   

 

Kontrollägare 

Hypotes 1 a: Kontrollägare är negativt relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott 

Huvudargumentet till ovanstående hypotes kan främst härledas från det agentteoretiska 

perspektivet (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) men även från det 

nyinstitutionella perspektivet (DiMaggio & Powell 1983). Större kontrollägare tenderar till att 

ha en närmare övervakning av ledningen, vilket leder det till att ledningen får en mindre chans 

att påverka ersättningarna (Conyon & Peck 1998; Sapp 2008). Därmed finns inte något större 

behov av att ha ett ersättningsutskott i styrelsen. Kontrollägarna har normalt tillgång till viktig 

intern information eftersom att de ofta sitter med i bolagets styrelse (Collin et al. 2010) vilket 

gör att kontrollägare inte behöver förlita sig på informella kontrollmekanismer för att skapa 

incitament för ledningen (Coffee 2005). Vid ett spritt ägande är bolag i behov av att anses 

legitima för att kunna få tillgång till externt kapital och därför svarar bolagen på aktieägarnas 

påtryckningar (Chizema 2008) genom att i styrelsen ha ett ersättningsutskott. 

Utifrån Modell 2 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan variabeln kontrollägare 

och förekomsten av ett ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
8
 påvisas heller ingen 

signifikant korrelation mellan kontrollägare och förekomsten av ersättningsutskott, vilket 

leder till att hypotes 1a förkastas. Utifrån de teorietiska huvudargumenten kan den förkastade 

                                                 
8
 Se Appendix 1 
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hypotesen förklaras genom att ersättningar inte är viktiga för kontrollägare och att agentteorin 

inte kan förklara förekomsten av ett ersättningsutskott i Sverige. Kontrollägare behöver inte 

förlita sig på ersättningsutskott och i likhet med Coffee (2005) behöver de inte heller förlita 

sig på olika ersättningar som informella kontrollmekanismer eftersom de har sin 

maktposition. Enligt Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (2010a) är det de större ägarna som 

ska sitta med i valberedningen och nominera styrelsen. Detta kan vara en orsak till att 

kontrollägare inte lägger någon större vikt i ersättningar, då det är viktigare för dem att välja 

en representativ styrelse. Vi kan dock se att kontrollägare är positivt korrelerat med 

interlocking och nätverkscentralitet vilket indikerar på att det snarare är genom 

nätverksegenskaperna som ersättningsutskott kan förklaras än genom kontrollägandet. Bolag 

med kontrollägare tenderar att vara mer centrala i nätverken och har fler antal interlocking-

relationer vilket gör att det är den nyinstitutionella teorin som förklarar.  

Hypotes 1b: Röstdifferentierade aktier är negativt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

Huvudargumentet till ovanstående hypotes kan härledas ifrån det agentteoretiska perspektivet 

(Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976). Enligt Masulis, Wang och Xie (2009) och 

Bebchuk, Kraakman och Triantis (2000) kommer en skillnad i rösträtt och rätt till kassaflödet 

leda till att agentproblematiken ökar då separationen mellan ägandet och kontroll blir större. 

Kontrollägare genom röstdifferentierade aktier har därför svaga incitament gällande 

förekomsten av ett ersättningsutskott då de vill kunna kontrollera ledningens ersättning samt 

behålla nyttan de erhåller genom deras maktposition. 

Utifrån Modell 2 och Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan variabeln 

röstdifferentierade aktier och förekomsten av ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
9
 

påvisas heller ingen signifikant korrelation mellan röstdifferentierade aktier och förekomsten 

av ersättningsutskott, vilket leder till att hypotes 1b förkastas. Utifrån de teorietiska 

huvudargumenten kan den förkastade hypotesen förklaras genom genom att ersättningar inte 

är viktiga för kontrollägare och att agentteorin inte kan förklara förekomsten av ett 

ersättningsutskott i Sverige. Kontrollägare behöver inte förlita sig på ersättningsutskott och i 

likhet med Coffee (2005) behöver de inte heller förlita sig på olika ersättningar som 

informella kontrollmekanismer eftersom de har sin maktposition.  
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Institutionell ägare 

Hypotes 2: Institutionellt kontrollägare är positivt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott   

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan främst härledas ifrån det agentteoretiska 

perspektivet (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) men även från det 

nyinstitutionella perspektivet (DiMaggio & Powell 1983). Då institutionella ägare placera sitt 

kapital enligt portföljvalsteorin (Fama 1980) är det viktigt för bolagen att svara på deras 

externa påtryckningar gällande bolagsstyrningspraxis. Bolagen är även beroende av att anses 

legitimt för att attrahera nya och befintliga institutionella ägare (Chizema 2008). Det blir 

därför viktigt att bolagens ersättningsstruktur är utformad för att sammanföra delade intressen 

och därför kan bolagens styrelse gynnas av att ha ett ersättningsutskott. 

Utifrån Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan variabel institutionell 

kontrollägare och förekomsten av ett ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
10

 påvisas heller 

ingen signifikant korrelation mellan institutionell kontrollägare och förekomsten av 

ersättningsutskott. Bristen på signifikant förhållande leder till att hypotes 2 förkastas. Detta 

stämmer inte överens med tidigare forskning då Carson (2002) fick ett resultat som visade på 

ett signifikant förhållande mellan institutionell ägare och förekomsten av ett 

ersättningsutskott. Carsons (2002) studie gjordes på australiska bolag vilket kan vara en orsak 

till att detta förhållande inte stämmer överens med hur förhållandet ser ut i Sverige. Våra 

resultat visar på att det enbart är cirka 4 procent av bolagen som har en institutionell 

kontrollägare, vilket gör att det främst är ett spritt ägande av den institutionella identiteten i de 

svenska börsbolagen. Utifrån våra teoretiska huvudargument kan den förkastade hypotesen 

förklaras genom att institutionella kontrollägare inte har något intresse av ersättningen och att 

agentteorin inte kan förklara förekomsten av ersättningsutskott i Sverige. Instituionella ägare 

placerar sitt aktiekapital kortsiktigt och är därmed inte intresserade av att vara engagerade i 

styrelsen eftersom de då kan få tillgång till icke-offentlig information vilken de enligt lag inte 

får agera efter (SFS 2005:377).  
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Familj eller sfär som ägare 

Hypotes 3: Familj eller sfär som kontrollägare är negativt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott   

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan främst härledas ifrån det agentteoretiska 

perspektivet (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) men även från det 

nyinstitutionella perspektivet (DiMaggio & Powell 1983). Då det inte finns någon större 

separation av intressen mellan ägarna och ledningen behöver familjeägda bolag eller bolag 

ägda av sfärer inte i större utsträckning investera i kontrollmekanismer (Chau & Leung 2006; 

Siebels & zu Knyphausen-Aufseß 2012). Status quo gällande bolagsstyrningen är också 

viktigt för familjeägda bolag och bolag ägda av sfärer, vilket kan leda till att familj som ägare 

motsätter sig externa påtryckningar på grund av sin maktposition (Chizema 2008). 

Familjeägda bolag är därmed inte i något stort behov av ett ersättningsutskott. 

Utifrån Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan variabeln familj eller 

sfär som kontrollägare och förekomsten av ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen[4] 

påvisas heller ingen signifikant korrelation mellan familj eller sfär som kontrollägare och 

förekomsten av ersättningsutskott, vilket leder till att hypotes 3 förkastas. Utifrån de 

teorietiska huvudargumenten kan den förkastade hypotesen förklaras genom att familj eller 

sfär som kontrollägare inte tycker det är viktigt med ersättningar och att agnetteorin inte kan 

förklara förekomsten av ersättningsutskott i Sverige. Kontrollägare behöver inte förlita sig på 

ersättningsutskott och i likhet med Coffee (2005) behöver de inte heller förlita sig på olika 

ersättningar som informella kontrollmekanismer eftersom de har sin maktposition. Vi kan 

dock se att familj eller sfär som kontrollägare är positivt korrelerad med interlocking och 

nätverkscentralitet vilket indikerar på att det snarare är genom nätverksegenskaperna som 

ersättningsutskott kan förklaras än genom ägaridentitetens egenskaper. Familj eller sfär som 

kontrollägare tenderar att vara mer centrala bolag och har fler antal interlocking-relationer. 

Vårt resultat visar därmed att det är genom den nyinstitutionella teorin som ersättningsutskott 

kan förklaras.  
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Bolag som ägare 

Hypotes 4: Bolag som kontrollägare är negativt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan främst härledas från det agentteoretiska 

perspektivet (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) men även från det 

nyinstitutionella perspektivet. Bolag som ägare kan anses vara starka övervakare över 

ledningen eftersom de har specifik information om det investerade bolagets verksamhet och 

intern kompetens (Collin et al. 2010). De har därför inte behov av ett alternativ till denna roll, 

vilket gör att de inte kommer att ha incitament till att införa nya strukturer så som ett 

ersättningsutskott för att stärka kontrollen. Bolag som ägare intresse är begränsat till de 

existerande bolagsstrategierna (Collin et al. 2010), vilket innebär att bolagen förväntas arbeta 

aktivt för att förhindra någon förändring vilket skulle kunna hota den nuvarande situationen 

(Chizema 2008). 

Utifrån Modell 3 kan vi inte påvisa ett signifikant samband mellan variabeln bolag som 

kontrollägare och förekomsten av ett ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
11

 påvisas heller 

ingen signifikant korrelation mellan bolag som kontrollägare och förekomsten av ett 

ersättningsutskott. Utifrån de teorietiska huvudargumenten kan den förkastade hypotesen 

förklaras genom att bolag som kontrollägare inte tycker det är viktigt med ersättningar och att 

agentteorin inte kan förklara ersättningsutskott i Sverige. För bolag som kontrollägare är det 

viktigare med synergieffekter (Collin et al. 2010) snarare än avkastning. 

Staten som ägare 

Hypotes 5: Staten som kontrollägare är positivt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

Huvudargumentet till den ovanstående hypotesen kan härledas ifrån det nyinstitutionella 

perspektivet (DiMaggio & Powell 1983) samt det agentteoretiska perspektivet (Berle & 

Means 1932; Jensen & Meckling 1976). Staten som ägare kan vara i behov av effektiva 

styrformer då separationen mellan ägarna och kontrollen är stor då statliga ägare påverkas av 

politiska beslutsprocesser från den instabila och rådande politiska miljön. Kvalitén på 

bolagsstyrningen kan därför anses vara låg (Ding, Zhang & Zhang 2007; Goldeng, Grünfeld 

& Benito 2008), vilket kan leda till förekomsten av ett ersättningsutskott i de statliga ägda 
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bolagens styrelser. Statliga ägare bör även implementera den praxis som de själva ha varit 

med om att skapa för att inte skada sin legitimitet och sitt förtroende (Chizema 2008). 

Utifrån Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan variabel staten som 

kontrollägare och förekomsten av ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
12

 påvisas heller 

ingen signifikant korrelation mellan staten som kontrollägare och förekomsten av 

ersättningsutskott, vilket leder till att hypotes 5 förkastas. Det finns ett väldigt lågt statligt 

ägande i Sverige. Våra resultat visar på att det endast är 1 procent av bolagen som har en 

statlig kontrollägare.  

5.4.2 Styrelsen 
Följande kommer hypoteser kopplade till kategorin styrelsen att presenteras och analyseras.   

 

Oberoende styrelseledamöter 

Hypotes 6: Oberoende styrelseledamöter är positivt relaterade med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

Huvudargumentet till den ovanstående hypotesen kan härledas ifrån det agentteoretiska 

perspektivet (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976). Carson (2002) menar att 

oberoende ledamöter som vill associeras med en högre kvalité på bolagsstyrningen borde 

tillsätta ett ersättningsutskott. Oberoende styrelseledamöter borde ha ett ökat incitament för att 

agera utefter aktieägarnas intressen då de är måna om sitt rykte som goda övervakare och att 

de är mindre fångade av interna perspektiv samt mindre personligt engagerade i ledningens 

visioner (Fields & Keys 2003). 

 

Utifrån Modell 2 och Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan variabeln 

oberoende styrelseledamöter och förekomsten av ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
13

 

påvisas heller ingen signifikant korrelation mellan oberoende styrelseledamöter och 

förekomsten av ersättningsutskott. Detta resultat är i likhet med Carsons (2002) studie som 

inte heller kunde påvisa ett signifikant förhållande mellan oberoende styrelseledamöter och 

förekomsten av ett ersättningsutskott. Detta leder till att hypotes 6 förkastas. Utifrån de 

teorietiska huvudargumenten kan den förkastade hypotesen förklaras genom att det inte finns 

någon större separation mellan kontroll och ägande i svenska styrelser vilket gör att de 
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oberoende styrelseledamöterna inte har någon påverkan på förekomsten av ersättningsutskott. 

Agentteorin kan därmed inte förklara förekomsten av ersättningsutskott i de svenska bolagen. 

Enligt Carson (2002) kan en potentiell förklaring vara att kvalitén på styrelseledamöterna är 

viktigare för bolagsstyrningsstandarder än själva antalet av oberoende ledamöter. I ett land 

som Sverige kanske styrelseledamöternas trovärdighet och legitimitet spelar en större roll 

snarare än deras oberoende.   

 

VD i styrelsen 

Hypotes 7: VD i styrelsen är negativt relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott 

 

Huvudargumentet till den ovanstående hypotesen kan härledas ifrån det agentteoretiska 

perspektivet (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976). Om VD:n för ett bolag sitter 

med i styrelsen kan VD:n utnyttja sin makt och kontroll över styrelsens beslutsfattande. 

Styrelsens kontrollfunktion kan därmed påverkas negativt (Conyon & Peck 1998 & Gul & 

Leung 2004). Att VD:n är delaktig i styrelsen kan även påverka självregleringen och 

efterlevnaden av rekommendationer eftersom styrelsen kan anses vara mindre benägna att 

utföra en effektiv kontroll över ledningen (Gul & Leung 2004) och handla opportunistiskt 

(Dell’Atti, Intonti och Iannuzzi 2013). 

 

Utifrån Modell 2 och Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan variabeln 

VD i styrelsen och förekomsten av ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
14

 påvisas heller 

ingen signifikant korrelation mellan VD i styrelsen och förekomsten av ersättningsutskott, 

vilket leder till att hypotes 7 förkastas. Utifrån de teorietiska huvudargumenten kan den 

förkastade hypotesen förklaras genom att det inte finns någon större separation mellan 

kontroll och ägande i svenska styrelser vilket gör att VD:n som ett styrelseledamot inte har 

någon påverkan på förekomsten av ersättningsutskott. Agentteorin kan därmed inte förklara 

förekomsten av ersättningsutskott i de svenska bolagen. Ho och Wong (2001) fann inte heller 

ett samband mellan VD:n i styrelsen och självreglering och menar på att det bristande 

sambandet kan bero på att studien genomfördes i Hong Kong där bolagen ofta ägs och styrs 

av en kontrollägare, vilket är i likhet med Sveriges ägarstruktur. Det är även enligt den 

svenska bolagskoden accepterat att ha VD:n i styrelsen (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 

2010a) och Sinani et al. (2008)  menar att deras position i styrelsen har ett stöd i Sverige. 
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Styrelsens storlek 

Hypotes 8: Styrelsens storlek är positivt relaterat till förekomsten av ett ersättningsutskott 

 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan härledas ifrån det agentteoretiska perspektivet 

(Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976). John och Senbet (1998) menar att styrelsens 

övervakningsförmåga öka ju större storleken på styrelsen är. Större styrelser kan även vara i 

behov av att delegera arbetsbördan för att öka sin effektivitet, vilket ett ersättningsutskott kan 

underlätta (Spira & Bender 2004). Singh och Harianto (1989) menar att det viktigaste medlet 

för att underlätta styrelsens beslutsprocess är skapandet av olika underutskott som kan hantera 

specifika uppgifter. Större styrelser kan sammankopplas med ökad expertis och kunskap samt 

möjligheten att sprida arbetsbördan, vilket gör det möjligt för en styrelse att ha ett 

ersättningsutskott som hanterar frågor angående ledningens ersättnings som anses 

problematisk (Cerbioni & Parbonetti 2007). 

 

Utifrån både Modell 2 och Modell 3 kan vi inte påvisa ett signifikant samband mellan 

variabeln styrelsens storlek och förekomsten av ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
15

 

kan vi dock se att det förekommer en signifikant positiv korrelation mellan styrelsens storlek 

och förekomsten av ersättningsutskott, vilket är i enlighet med vår argumentation. På grund av 

den svaga korrelationen får variabeln inget genomslag tillsammans med de andra oberoende 

variablerna i modellerna. Detta leder till att hypotes 8 förkastas. Utifrån de teorietiska 

huvudargumenten kan den förkastade hypotesen förklaras genom att styrelsens storlek inte 

påverkar effektiviseringen av styrelsearbetet genom förekomsten av ersättningsutskott. 

Agentteorin kan därför inte förklara förekomsten av ersättningsutskott i Sverige. Vårt reslutat 

stämmer inte överens med Carsons (2002) tidigare studie som fann ett signifikant samband 

mellan styrelsens storlek och förekomsten av ett ersättningsutskott. 

 

Trots att vi förkastar hypotes 8 så visar variabeln styrelsens storlek ett positiv samband på en 

10-procentig signifikansnivå. En förklaring till detta samband kan vara att mindre styrelser 

inte finner det ändamålsenligt att ha ett separat ersättningsutskott då styrelsen i helhet utför 

utskottets uppgifter. De har heller inte alltid resurser till att ha ett ersättningsutskott. Enligt 

koden för svensk bolagsstyrning (2010a) kan styrelsen om de finner det ändamålsenligt utföra 

ersättningsutskottet uppgifter. Ett exempel på att mindre styrelser inte tenderar att ha ett 
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ersättningsutskott kan göras utifrån Poolia. Poolia (2011) skriver i sin årsrapport att de har 

tagit hänsyn till antal ledamöter i styrelsen vid valet av att inrätta ett ersättningsutskott och att 

de inte har funnit det ändamålsenligt att tillsätta ett ersättningsutskott då de själva anser att de 

kan utföra ett effektivt arbete gällande ersättningsfrågor. Poolias styrelsestorlek ligger på fem 

ordinarie ledamöter. I Tabell 2 kan vi se att medelvärdet på bolagens styrelser ligger på 7 

ordinarie ledamöter vilket indikerar på att Poolias styrelse är relativt liten. Men i och med att 

styrelsens storlek inte var stark nog i regressionen förkastades hypotesen.  

 

Strävan efter legitimitet 

Hypotes 9: Strävan efter legitimitet är positivt relaterad med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan härledas ifrån det nyinstitutionella 

perspektivet (DiMaggio & Powell 1983). Styrelsen söker stabilitet och legitimitet i sina 

relationer till omvärlden. Ett isomorfiskt uppträdande hos styrelsen kan i ett 

legitimitetsperspektiv innebära att styrelsen inte vill särskilja sig från andra bolag då det kan 

missgynna deras legitimitet. Enligt Carson (2002) och Chizema och Shinozawa (2012) kan 

utskottssystemet indikera på bolagsstyrningens kvalité. Genom att organisera styrelsearbetet 

och tillsätta olika typer av utskott kan detta hjälpa bolaget att öka sin legitimitet. Enligt den 

svenska bolagskoden (2010a) finns det tre typer av utskott: ersättningsutskott, 

nomineringsutskott och revisionsutskott. 

Utifrån både Modell 2 och Modell 3 kan vi påvisa ett signifikant positivt samband mellan 

variabeln legitimitet och förekomsten av ett ersättningsutskott. Vi kan även se i 

korrelationsmatrisen
16

 att det förekommer en signifikant positiv korrelation mellan legitimitet 

och förekomsten av ersättningsutskott. Det positiva sambandet är i enlighet med vår 

argumentation och innebär att styrelser med fler antal utskott vilket i den här studien är en 

proxy för legitimitet även har ett ersättningsutskott. Utifrån de teorietiska huvudargumenten 

kan hypotesen förklaras genom att styrelsen ur ett legitimitetssyfte använder de olika 

utskotten som ett symboliskt handlande för att formellt möta legala krav och sociala 

påtryckningar (Markóczy et al. 2013). Menon och Williams (1994) menar också att 

inrättandet av utskott i många fall endast används för att främja legitimitet utan att egentligen 

användas för utskottets huvudsakliga syfte. En annan förklaring till det signifikanta positiva 
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resultatet kan vara att styrelser som har flera utskott har insett vikten av 

bolagsstyrningskvalité (Carson 2002). Vi menar att man då har inrättat ersättningsutskott som 

en del av sin utskottsstruktur. Hypotes 9 accepteras att legitimitet är positivt relaterad med 

förekomsten av ett ersättningsutskott 

Styrelseordförandes ålder 

Hypotes 10: Styrelseordförandes ålder är negativt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan härledas från Upper Echelonsperspektivet 

(Hambrick & Mason 1984) och det nyinstitutionella perspektivet (DiMaggio & Powell 1983). 

Vi menar att styrelseordförandes ålder kan ha en påverkan på det strategiska beslutsfattandet 

eftersom tidigare studier visar på att en ökad ålder kan relateras till minskad flexibilitet och 

minskat risktagande samt ökat motstånd gällande förändring (Goll & Rasheed 2005). Äldre 

styrelseordföranden har även ett större psykologiskt engagemang av att bibehålla bolagets 

nuvarande tillstånd, då det är viktigare för dem att ha en ekonomisk trygghet vilket innebär att 

de föredrar status quo (Wealchli & Zeller 2012). Vi menar därför att äldre styrelseordföranden 

kommer vara emot praxis gällande ersättningsutskott då detta kräver en beteendeförändring 

och en omstrukturering av styrelsens uppgifter. 

 

Utifrån både Modell 2 och Modell 3 kan vi påvisa ett signifikant positivt samband mellan 

variabeln styrelseordförandes ålder och förekomsten av ersättningsutskott. Vi kan även se i 

korrelationsmatrisen
17

 att det förekommer en signifikant positiv korrelation mellan 

styrelseordförandes ålder och förekomsten av ersättningsutskott. Det positiva sambandet är 

inte i enlighet med vår argumentation vilket gör att vi förkastar hypotes 10. Upper 

Echelonsperspektivet kan därmed inte styrelseordförandes ålders påverkan på förekomsten av 

ett ersättningsutskott.  

 

Även om vi förkastar hypotes 10 visar vårt resultat att styrelseordförandes ålder har en 

påverkan på förekomsten av ersättningsutskott i styrelsen. Utifrån de teorietiska 

huvudargumenten kan den förkastade hypotesen förklaras genom att det inte är det Upper 

Echelonsperspektivet som förklarar styrelseorförandes ålder. Vi menar att det snarare är den 
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nyinstitutionella teorin som kan förklara eftersom det i Sverige är viktigt att individer och 

bolag anses legitima. För att erhålla sitt legitima anseende är det viktigt att reagera på 

påtryckningarna. Vi menar att med åldern ökar erfarenheten och äldre styrelseordföranden 

kan därför förstå vikten av ett inrätta ett ersättningsutskott. Ett ersättningsutskott är heller 

ingen nymodighet. 

Styrelseordförandes interna ämbetstid 

Hypotes 11: Styrelseordförandes interna ämbetstid av styrelsearbete är negativt relaterat med 

förekomsten av ett ersättningsutskott 

 

Huvudargumentet till ovanstående hypotes kan härledas ifrån Upper Echelonsperspektivet 

(Hambrick & Mason 1984) samt det nyinstitutionella perspektivet (DiMaggio & Powell 

1983). Styrelseordföranden som har spenderat större delen av sin karriär i samma bolag har en 

stor intern kunskap men dock begränsat perspektiv gällande nya standarder. Detta kan leda till 

att styrelseordföranden med lång ämbetstid eftersträvar kontinuitet och stabilitet i bolaget och 

därav motsätta sig strategiska förändringar (Hambrick & Mason 1984; Goll & Rasheed 2005), 

som inrättandet av ett ersättningsutskott. 

 

Utifrån Modell 2 och Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan variabeln 

styrelseordförandes interna ämbetstid och förekomsten av ersättningsutskott. I 

korrelationsmatrisen
18

 påvisas heller ingen signifikant korrelation mellan styrelseordförandes 

interna ämbetstid och förekomsten av ersättningsutskott, vilket leder till att hypotes 11 

förkastas. Utifrån de teorietiska huvudargumenten kan den förkastade hypotesen förklaras 

genom att förekomsten av ett ersättningsutskott inte är beroende av hur länge 

styrelseordförande arbetat i en enskild styrelse. Upper Echelonsperspektivet kan därmed inte 

förklara förekomsten av ett ersättningsutskott. Eftersom variabeln styrelseordförandes ålder 

visade på ett signifikant förhållande blev vi förvånade över att inte ämbetstid visade på 

signifikans. Dock är ämbetstid och styrelseordförandes ålder korrelerade med varandra vilket 

kan innebära att förekomsten av ett ersättningsutskott snarare förklaras genom den totala 

erfarenheten än genom arbetet i en enskild styrelse. 
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5.4.3 Bolaget 
Följande kommer hypoteser kopplade till kategorin bolaget att presenteras och analyseras.   

 

Affärssegment 

Hypotes 12: Affärssegment är positivt relaterat till förekomsten av ett ersättningsutskott 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan härledas från det agentteoretiska perspektivet 

(Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976). Utifrån den befintliga forskningen 

argumenterar vi för att diversifiering av svenska bolag borde påverka 

bolagsstyrningsstrukturen. Singh och Harianto (1989) menar att det viktigaste medlet för att 

underlätta styrelsens beslutsprocess är skapandet av olika underutskott som kan hantera 

specifika uppgifter. I ett bolag där komplexiteten är hög på grund av flera affärssegment och 

där styrelsen har fått allt fler uppgifter att hantera kan ett ersättningsutskott vara fördelaktigt. 

Ett stort antal affärssegment kan leda till en strategisk kontrollförlust, vilket kan resultera i en 

svag bolagsstyrning som tillslut kan leda till en dålig prestation och behov av 

omstrukturering. Detta kan i sin tur leda till att ledare vill undvika risktagande (Hoskisson, 

Johnson & Moesel 1994). I detta fall kan inrättandet av ersättningsutskott användas för att ge 

incitament till riskaverta ledare att anta den nivå av risk som riskneutrala aktieägare skulle 

tolerera för att minska agentproblematiken (Murphy 2000). 

Utifrån Modell 2 och Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan variabeln 

affärssegment och förekomsten av ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
19

 påvisas dock en 

signifikant positiv korrelation mellan affärssegment och förekomsten av ersättningsutskott, 

vilket är i linje med vår prediktion. På grund av den svaga korrelationen får variabeln inget 

genomslag tillsammans med de andra oberoende variablerna i modellerna, vilket gör att 

hypotes 12 förkastas. Utifrån de teorietiska huvudargumenten kan den förkastade hypotesen 

förklaras genom att komplexiteten av bolagen inte har en påverka på förekomsten av ett 

ersättningsutskott och att ersättningsutskott inte används för att öka effektiviteten i styrelsen. 

Agentteorin kan inte förklara förekomsten av ett ersättningsutskott. Enligt Yermack (1996) 

har diversifierade och mer komplexa bolag större styrelser eftersom de har ett större behov av 

expertis för ett flertal områden, vilket även vårt resultat visar på. I korrelationsmatrisen kan vi 

se att antal affärssegment och styrelsens storlek uppvisar en signifikant positiv korrelation. 

Det kanske snarare är så att förekomsten av ett ersättningsutskott förklaras genom styrelsens 
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storlek än antal affärssegment, även om styrelsens storlek enbart var signifikant på en 10-

procentig nivå.  

Revisor 

Hypotes 13: Bolag med en revisor från Big 4 är positivt relaterat till förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan härledas från det nyinstitutionella perspektivet 

(DiMaggio & Powell 1983).  Revisorer har ett intresse i hur bolag styrs då en förbättring i 

bolagsstyrningen kan leda till ökad kvalité på den finansiella rapporten och därav påverka 

kvalitén på revisionen samt reducera risken angående potentiella rättstvister (Carson 2002). 

 Carson (2002) menar att revisionsbyråerna inte vill att deras klienter ska särskilja sig ifrån 

mängden gällande sin finansiella rapportering då det skapar otrygghet för revisionen. Ur ett 

nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983) menar vi att revisionsbyråerna Big 4 i 

Sverige möjligen har en förmåga att påverka bolag att inrätta ersättningsutskott då det anses 

utgöra bäst praxis och generera legitimitet. 

 

Utifrån både Modell 2 och Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan 

variabeln val av revisor och förekomsten av ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
20

 

påvisas dock en signifikant svag positiv korrelation mellan val av revisor och förekomsten av 

ersättningsutskott, vilket är i linje med vår prediktion. På grund av den svaga korrelationen får 

variabeln inget genomslag tillsammans med de andra oberoende variablerna i modellerna, 

vilket leder till att hypotes 13 förkastas. Vårt resultat stämmer inte överens med Carsons 

(2002) tidigare studie som fann ett signifikant förhållande mellan revisionsbyråerna Big 6 i 

Australien och förekomsten av ersättningsutskott. Utifrån de teorietiska huvudargumenten kan 

den förkastade hypotesen förklaras genom att revisorer i Sverige inte har något intresse att 

påverka beslut gällande ledningens ersättning och därför finns det inget samband  mellan 

revisorer och ersättningsutskott. Vårt resultat visar på att cirka 94 procent av Sveriges bolag 

har en revisor från Big 4, vilket innebär att revisorerna redan har ett stort rykteskapital och de 

har därför inget behov av att influera förekomsten av ett ersättningsutskott för att stärka deras 

position. 
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Bolagets ålder 

Hypotes 14: Bolagets ålder är negativt relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan härledas från det nyinstitutionella perspektivet 

(DiMaggio & Powell 1983). Vi anser, i enlighet med Sherer och Lee (2002) och Boeker 

(1997), att äldre bolag som länge präglats av sin omgivning borde vara resistenta mot 

förändringar då äldre bolag har ett flertal strukturer och invanda rutiner som gör att de 

strategiska besluten är mer internt konstruerade.  Äldre bolag blir därför motståndskraftiga för 

externa påtryckningar (DiMaggio & Powell 1983). Äldre bolag och bolag som länge varit 

noterade kommer därför inte vara relaterade med förekomsten av ersättningsutskott. 

Utifrån både Modell 2 och Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan 

variabeln bolagets ålder och förekomsten av ett ersättningsutskott. Variabeln antal år som 

bolaget varit börsnoterat visade inte heller på ett signifikant förhållande. I 

korrelationsmatrisen
21

 påvisas dock en signifikant svag positiv korrelation mellan både 

bolagets ålder samt antal år som bolaget varit börsnoterat och förekomsten av 

ersättningsutskott. Dessa korrelationer är inte i linje med vår prediktion. På grund av den 

svaga korrelationen får variablerna inget genomslag tillsammans med de andra oberoende 

variablerna i modellerna, vilket gör att hypotes 14 förkastas. Vårt resultat är inte i enlighet 

med Chizema och Shinozawas (2012) studie vilka fann ett signifikant förhållande mellan 

bolagets ålder och förekomsten av ett ersättningsutskott. Utifrån de teorietiska 

huvudargumenten kan den förkastade hypotesen förklaras genom att bolagets ålder inte har 

någon direkt påverkan på förekomsten av ett ersättningsutskott. Vi kan dock se att bolagets 

ålder är positivt korrelerat med interlocking och nätverkscentralitet vilket indikerar på att det 

snarare är genom nätverksegenskaperna som ersättningsutskott kan förklaras än genom 

bolagets ålder. Äldre bolag tenderar att vara mer centrala i nätverken och har fler antal 

interlocking-relationer.  
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5.4.4 Nätverk 
Följande kommer hypoteser kopplade till kategorin nätverk att presenteras och analyseras.   

Interlocking 

Hypotes 15: Interlocking är positivt relaterat till förekomsten av ett ersättningsutskott 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan härledas från det sociala nätverksperspektivet 

(Granovetter 1985). Förekomsten av interlocking tenderar att leda till spridning av 

information och bolagsstyrningspraxis mellan olika styrelser och bolag samt fungera som en 

kommunikationskanal (Shropshire 2010). Interlocking-relationer kan bidra med detaljer och 

ge en inblick i designen av implementering av strategier som andra bolag använder sig av, 

vilka inte kan observeras av utomstående. Interlocking spelar därför en viktig roll gällande 

processen att hantera information (Pfeffer & Salancik 1978; Shropshire 2010). 

Utifrån Modell 2 kan vi påvisa ett signifikant positivt samband mellan variabeln interlocking 

och förekomsten av ersättningsutskott. Vi kan även se i korrelationsmatrisen
22

 att det 

förekommer en signifikant positiv korrelation mellan interlocking och förekomsten av 

ersättningsutskott. Det positiva sambandet är i enlighet med vår argumentation och innebär att 

interlocking är en bidragande faktor till varför styrelser har ersättningsutskott. En studie av 

Carson (2002) visade att sannolikheten att en styrelse har ett ersättningsutskott ökar med ju 

fler nätverksrelationer styrelsen har. Enligt Carson (2002) antyder detta på att nätverkslänkar 

kan används för att överföra bolagsstyrningsinformation i synnerhet när det handlar om 

ersättningsutskott eftersom de anses utgöra bäst praxis. Utifrån de teoretiska 

huvudargumenten visar vårt resultat på att ur en svensk kontext kan styrelseledamöters 

nätverksrelationer bidra till att information angående bäst praxis sprids och därav vara 

relaterat med förekomsten av ersättningsutskott. Hypotes 15 accepteras att interlocking är 

positivt relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott    
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Nätverkscentralitet 

Hypotes 16: Nätverkscentralitet är negativt relaterad med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan härledas från det sociala nätverksperspektivet 

(Granovetter 1985). Centrala bolag är inte i behov av ersättningsutskott för att legitimera 

ledningens ersättning då de istället har andra metoder för att erhålla legitimitet på som bland 

annat genom deras status, förmågan att manipulera och kontrollera informationsflödet samt 

förmågan att påverka aktieägarnas förväntningar gällande bolagsstyrningen (Rowley 1997). 

Det är främst de mindre centrala bolagen som behöver uppnå ökad legitimitet som tenderar att 

nyttja symboliskt handlande i form av att inrätta ett ersättningsutskott (Markóczy et al. 2013). 

Mer centralt positionerade bolag kan därför lättare stå emot externa påtryckningar och därav 

inte associeras med förekomsten av ett ersättningsutskott. 

 

Utifrån Modell 3 kan vi påvisa ett signifikant positivt samband mellan variabeln 

nätverkscentralitet och förekomsten av ersättningsutskott. Vi kan även se i 

korrelationsmatrisen
23

 att det förekommer en signifikant positiv korrelation mellan 

nätverkscentralitet och förekomsten av ersättningsutskott. Det positiva sambandet är inte i 

enlighet med vår argumentation och innebär att hypotes 16 förkastas.  Även om vi förkastar 

hypotes 16 visar vårt resultat att nätverkscentralitet har en påverkan på förekomsten av ett 

ersättningsutskott i styrelsen. Det positiva förhållandet skulle i enlighet med interlocking 

variabeln innebära att ju mer centralt ett bolag är i nätverket desto mer information angående 

bäst praxis kan spridas samt utnyttjas i bolagsstyrningen. Utifrån våra teoretiska 

huvudargument visar vårt resultat, i enlighet med Shropshire (2010), att mer centrala bolag är 

mer kapabla till att forma egna och direkta band med andra bolag som ger alternativa 

tillgångar, vilket leder till att de strategiska valen som görs i bolagen är ett resultat av 

bolagens relationer till institutioner och andra bolag i nätverket (Shropshire 2010). Centrala 

bolag har en större möjlighet att snabbare lägga märke till och reagera på förändringar i 

omgivningen och få tillgång till mer information (Freeman 1979). Davis och Greve (1997) 

menar att det är de mest centrala bolagen som tenderar att vara först  med att anta nya ideér 

och policys.   

                                                 
23

 Se Appendix 1 



 
106 

 

5.4.5 Internationell exponering 
Följande kommer hypoteser kopplade till kategorin internationell exponering att presenteras 

och analyseras. 

 

Korslistning 

Hypotes 17: Korslistning genom de angloamerikanska finansmarknaderna är positivt 

relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan härledas från det nyinstitutionella perspektivet 

(DiMaggio & Powell 1983). Vi menar att korslistade bolag kommer att följa isomorfiska 

påtryckningar för att erhålla en ökad legitimitet och en minskad osäkerhet på den rådande 

marknaden (DiMaggio & Powell 1983). Korslistade bolag ställs även inför stor press att 

anamma rådande bolagsstyrningspraxis på grund av tvingande påtryckningar från lagar och 

regler (Yoshikawa & Rasheed 2009). I den angloamerikanska bolagsstyrningen anses 

ersättningsutskott utgöra bäst praxis och därav rekommenderas bolagen att ha ett utskott. 

Genom korslistning på angloamerikanska marknader kommer nylistade bolag att anamma ett 

angloamerikanskt bolagsstyrningssystem på grund av de isomorfiska påtryckningarna. 

 

Utifrån både Modell 2 och Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan 

variabeln korslistning och förekomsten av ett ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
24

 

påvisas heller ingen signifikant korrelation mellan korslistning och förekomsten av 

ersättningsutskott, vilket leder till att hypotes 17 förkastas.  Vårt resultat är inte i likhet med 

Chizema och Shinozawa (2012) vilka fann ett signifikant förhållande mellan korslistning och 

förekomsten av ett ersättningsutskott. Utifrån våra teoretiska huvudargument kan den 

förkastade hypotesen förklaras genom den svenska kontexten då resultaten visar på att 

andelen korslistning i Sverige ligger på 3,6 procent. Därför har korslistning i Sverige ingen 

påverkan på spridning av bolagsstyrningspraxis gällande ersättningsutskott. 
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Internationell försäljning 

Hypotes 18: Internationell försäljning är positivt relaterat med förekomsten av ett 

ersättningsutskott 

 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan härledas från det nyinstitutionella perspektivet 

(DiMaggio & Powell 1983). Bolag som är verksamma på en internationell produktmarknad 

kan uppleva en osäkerhet gällande hur de ska bete sig och agera i enlighet med den rådande 

bolagsstyrningspraxisen på den aktuella marknaden (Yoshikawa & Rasheed 2009). Vi anser 

att bolag verksamma på internationella produktmarknader kommer att utsättas för 

institutionella påtryckningar för att anses legitima samt att viktiga externa resurserna som 

finns tillgängliga på marknaderna kommer bidra till att bolagen väljer att anta ett annat 

bolagsstyrningssystem. 

 

Utifrån både Modell 2 och Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan 

variabeln internationell försäljning och förekomsten av ersättningsutskott. I 

korrelationsmatrisen
25

 påvisas dock en signifikant positiv korrelation mellan internationell 

försäljning och förekomsten av ersättningsutskott, vilket är i enlighet med vår prediktion. På 

grund av den svaga korrelationen får den inget genomslag tillsammans med de andra 

oberoende variablerna i modellerna, vilket gör att hypotes 18 förkastas. Utifrån våra teoretiska 

huvudargument kan inte internationell försäljning förklara spridning av bolagsstyrningspraxis 

gällande ersättningsutskott till Sverige.  

 

Att resultatet för internationell försäljning inte visade på något signifikant förhållande kan 

bero på att vi valde att operationalisera som andelen av den svenska verksamhetens totala 

utländska försäljning. Detta ledde till att bland annat försäljning i de skandinaviska länderna 

inkluderades vilket vi inte tror gynnade vårt resultat då det främst är de angloamerikanska 

länderna som troligtvis har en större påverkan när det gäller spridning av 

bolagsstyrningspraxis. Operationalisering av internationell försäljning borde istället ha 

utgjorts av andelen angloamerikansk försäljning. Varför vi mätte variabeln som vi gjorde var 

på grund av begränsningarna i respektive bolags årsredovisning då det inte alltid framgick i 

vilket specifikt land försäljningen förekom.   
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Utländskt ägande 

Hypotes 19: Utländskt ägande är positivt relaterat med förekomsten av ett ersättningsutskott 

 

Huvudargumentet för ovanstående hypotes kan främst härledas från det agentteoretiska 

perspektivet (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976) men även från ett 

nyinstitutionellt perspektiv (DiMaggio & Powell 1983). Vi menar att utländskt ägande kan 

vara associerat med förekomsten av ersättningsutskott då utländska ägare tenderar att ha 

minskat incitament att övervaka ledningen då de placerar sitt aktiekapital efter en home bias 

effect (Tesar & Wener 1995; Dahlquist & Robertsson 2001). Är ägarna inte tillfredställda 

säljer de sina aktier vilket gör det viktigt för ledningen att agera i enlighet med aktieägarna 

(Collin et al. 2010).  Ett ersättningsutskott blir därför viktigt då det kan hantera och sätta 

ersättningen efter prestation så att ledningen får ökat incitament att agera i enlighet med 

aktieägarna samt bidra med legitimitet. 

 

Utifrån Modell 3 kan vi inte påvisa något signifikant samband mellan variabeln utländskt 

ägande och förekomsten av ersättningsutskott. I korrelationsmatrisen
26

 påvisas dock en 

signifikant svag positiv korrelation mellan utländskt ägande och förekomsten av 

ersättningsutskott, vilket överensstämmer med vår prediktion. På grund av den svaga 

korrelationen får den inget genomslag tillsammans med de andra oberoende variablerna i 

Modell 3, vilket leder till att hypotes 19 förkastas. Vårt resultat är inte i likhet med Chizema 

och Shinozawa (2012) vilka fann ett signifikant förhållande mellan utländskt ägande och 

förekomsten av ett ersättningsutskott. Utifrån våra teoretiska huvudargument har inte 

utländska ägare någon påverkan på förekomsten av ett ersättningsutskott och tycker inte att 

det är viktigt med ersättningen till ledningen. Agentteorin kan därmed inte förklara 

förekomsten av ett ersättningsutskott. De utländska ägarna har heller inget större engagemang 

gällande övervakning av ledningen eftersom de har en kortsiktig placeringshorisont (Jfr Collin 

et al. 2010).  
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Angloamerikanska styrelseledamöter 

Hypotes 20: Angloamerikanska styrelseledamöter är positivt relaterade till ett 

ersättningsutskott 

Huvudargumentationen för ovanstående hypotes kan härledas från det nyinstitutionella 

perspektivet (DiMaggio & Powell 1983). Enligt Hambrick och Mason (1984) kommer 

styrelseledamöters bakgrund att påverka hur de kommer att sprida sina idéer och värderingar i 

bolagets styrelse. Angloamerikanska styrelseledamöter kan bidra med erfarenhet och expertis 

ifrån bolagsstyrningssystem vilka är präglade ifrån deras kultur (Oxelheim & Randøy 2003). 

Därav kan styrelse med angloamerikanska styrelseledamöter förknippas med ett 

ersättningsutskott då det anses vara bäst praxis i angloamerikanska länder.   

Utifrån Modell 2 och Modell 3 kan vi påvisa ett signifikant positivt samband mellan variabeln 

angloamerikanska styrelseledamöter och förekomsten av ersättningsutskott. Vi kan även se i 

korrelationsmatrisen
27

 att det förekommer en signifikant positiv korrelation mellan 

angloamerikanska styrelseledamöter och förekomsten av ersättningsutskott. Det positiva 

sambandet är i enlighet med vår prediktion. Utifrån våra teoretiska huvudargument influerar 

angloamerikanska styrelseledamöter styrelsearbetet genom sin kulturella härkomst och med 

det angloamerikanska perspektivet angående vad som anses utgöra bäst praxis i 

bolagsstyrning (Oxelheim & Randøy 2003).  Då det amerikanska bolagsstyrningssystemet 

kräver att börsbolag har ett ersättningsutskott (Sarbanes-Oxley Act 2002) kommer 

amerikanska styrelseledamöter veta betydelsen av att ha ett utskott och sprida denna kunskap 

till de svenska bolagen. Angloamerikanska styrelseledamöter har även mer erfarenhet av ett 

ersättningsutskott då utskottet under längre tid har ingått i bäst bolagsstyrningspraxis genom 

rekommendationer i bolagskoder. Vårt resultat indikerar på att internationella influenser först 

påverkar förekomsten av ett ersättningsutskott när den internationella kontexten kan kopplas 

samman med en beslutsposition styrelsen. Hypotes 20 accepteras att angloamerikanska 

styrelseledamöter är positivt relaterade till ett ersättningsutskott 

 

 

 

                                                 
27

 Se Appendix 1 



 
110 

 

5.6 Slutlig modell 

Utifrån vår slutliga modell, vilken presenteras som Figur 2 här nedan, kan vi urskilja att det 

framförallt är variablerna under kategorin styrelsen som förklarar förekomsten av ett 

ersättningsutskott. Variablerna interlocking och angloamerikanska styrelseledamöter är 

placerade under andra kategorier men kan härledas till styrelsekategorin. Enligt den svenska 

bolagskoden är det styrelsen som ska ta beslutet gällande att inrätta ett ersättningsutskott 

(Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a) och vårt resultat visar på deras inflytande i 

beslutstagandet. Även nätverkskategorin är till stor del förklarande gällande förekomsten av 

ett ersättningsutskott. Detta tyder på att Sveriges small world-karaktär påverkar styrelser i sina 

beslut gällande ersättningsutskott. Angloamerikanska styrelseledamöter under kategorin 

internationell exponering ger en liten indikation på att svenska bolag och styrelser influeras av 

internationella bolagsstrukturer i deras val av strategier. Varken ägarkategorin eller kategorin 

bolaget kan förklara förekomsten av ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. 

 

 

Figur 2, Slutlig modell 
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5.7 Teoretisk förankring 
I detta avsnitt kommer vi knyta an hypotesprövningens analys med de teoretiska perspektiven 

som kan förklara förekomsten av ersättningsutskott i svenska styrelser. I Tabell 6 görs en 

sammanfattning av vilka teorier och kategorier som varje signifikant variabel kan förankras i. 

  

Kategorier 
Teoretisk 

förankring 

Agent

teori 

Nyinstitutionell 

teori 

Social 

nätverks- 

teori 

Upper 

Echelons- 

perspektiv 

Riktning  

Styrelsen 
Ålder SO  x  x + 

Legitimitet  x   + 

Nätverk 
Interlocking   x  + 

Nätverkscentralitet   x  + 

Internationell 

exponering 

Angloamerikanska 

SL 

 
x 

  
+ 

Tabell 6, Sammanfattande tabell gällande teoretisk förankring 

 

I Tabell 6 kan vi se att det inte är en enskild teori som förklarar studiens syfte. Vi kan dock se 

att det är den nyinstitutionella teorin som dominerar i förklarandet av förekomsten av 

ersättningsutskott. Den sociala nätverksteorin som är närbesläktad med den nyinstitutionella 

teorin tenderar också att vara förklarande. Varken Upper Echelonsperspektivet eller 

agentteorin kan förklara förekomsten av ersättningsutskott.  

 

Den nyinstitutionella teorin har sin utgångspunkt i de regler och normer inom organisationer 

som hindrar aktörer från att agera utifrån det egna intresset. Aktörerna söker istället stabilitet 

och legitimitet i sina relationer till omvärlden och den formella strukturen av en organisation 

blir ett resultat av omvärldens påtryckningar. Den formella strukturen ska spegla legitimitet 

snarare än hur organisationen verkligen fungerar (DiMaggio & Powell 1983). Aguilera och 

Cuervo-Cazurra (2004) menar att de exogena krafterna sett ur ett nyinstitutionellt perspektiv 

leder till att bolagskoder främst utvecklas med syfte att legitimera styrelsens arbete. Eftersom 

den svenska bolagskodens syfte är att överbrygga förtroendeproblemet i näringslivet (SOU 

2004:47) snarare än att effektivisera bolagsstyrningen kan de exogena krafterna framförallt 

anses påverka den svenska bolagsstyrningen. Gunningham och Rees (1997) menar att 

självreglering används frekvent i försök att få samhället att tro att ett oansvarigt näringsliv är 

ansvarsfullt och att självreglering framförallt gynnar bolagets anseende snarare än samhället. 
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Hypoteserna strävan efter legitimitet och angloamerikanska styrelseledamöter accepterades 

utifrån de signifikanta resultaten och är förankrade i den nyinstitutionella teorin. Hypotesen 

styrelseordförandes ålder menar vi främst kan förklaras ur ett nyinstitutionellt perspektiv på 

grund det positiva sambadet med förekomsten av ersättningsutskott. Den positiva riktningen 

var dock inte i enlighet med vår prediktion. Angloamerikanska ledamöter och äldre 

styrelseordföranden har båda identifierats med vad som anses vara bäst bolagsstyrningspraxis. 

Erfarenhet genom ålder gör äldre ordförande mer mottagliga för externa påtryckningar och för 

att erhålla sitt legitima anseende blir det viktigt att reagera på påtryckningarna, speciellt i ett 

land som Sverige där ryktet är av stor vikt. Vi menar att det är viktigt för individer och bolag i 

Sverige att anses legitima och för att erhålla sitt legitima anseende är det nödvändigt att 

reagera på påtryckningarna. Vi menar att med åldern ökar erfarenheten och äldre 

styrelseordföranden kan därför förstå vikten av ett inrätta ett ersättningsutskott. 

Angloamerikanska styrelseledamöter har även mer erfarenhet av ett ersättningsutskott då 

utskottet under längre tid har ingått i angloamerikansk bolagsstyrningspraxis, vilket gör att de 

för med sig angloamerikanska influenser (Oxelheim & Randøy 2003). Enligt den accepterade 

hypotesen legitimitet kan styrelsen ur ett legitimitetssyfte använda de olika utskotten som ett 

symboliskt handlande för att formellt möta legala krav och sociala påtryckningar (Markóczy 

et al. 2013).  Menon och Williams (1994) menar också att inrättandet av utskott i många fall 

endast görs för att främja legitimitet utan att egentligen användas för utskottets huvudsakliga 

syfte. Våra resultat visar på att om ett bolag har ett ersättningsutskott tenderar de även att ha 

ett revisionsutskott och ett nomineringsutskott. Detta visar på att de svenska bolagen strävar 

efter att uppnå legitimitet genom att visa en komplett utskottsstruktur och bidra till 

överbryggandet av förtroendeproblemet i näringslivet.  

Hypoteserna bekräftar att den nyinstitutionella teorin förklarar förekomsten av 

ersättningsutskott i svenska styrelser. Sverige kan karaktäriseras som ett small world-land där 

rykte, legitimitet och trovärdighet är viktiga bolagsstyrningsmekanismer (Sinani et al. 2008). 

Det blir därför viktigt att vara lyhörd för externa påtryckningar och att inte särskilja sig på 

marknaden. Konsekvenskerna kan bli stora för bolag på den svenska marknaden om de inte 

följer vad som anses utgöra bäst praxis då ryktet lättare kan sprida sig i genom 

nätverksrelationer (Sinani et al. 2008). I enlighet med Gunningham och Rees (1997) kan 

därför ersättningsutskott uppfattas som en form av charad. 



 
113 

 

Spridningen av bolagsstyrningspraxis genom nätverksrelationer leder oss in på den sociala 

nätverksteorin (Granovetter 1985). Teorin utgår från att individer inom ett bolag är länkade 

till varandra i ett socialt nätverk bestående av bland annat vänskapsrelationer, affärsrelationer 

och interlocking-relationer (Westphal, Siedel & Stewart 2001; Shropshire 2010). Information 

och bolagsstyrningspraxis kan därför spridas mellan bolagen, vilket i sin tur kan minska 

osäkerheten i omgivningen (Shropshire 2010). 

 

Hypoteserna interlocking och nätverkscentralitet visar på signifikanta positiva samband med 

förekomsten av ersättningsutskott. Interlocking är i enlighet med vår prediktion och hypotesen 

accepterades. För nätverkscentraliteten förväntade vi oss ett negativt förhållande men 

resultatet visade på det motsatta. Hypotesen förkastades men är trots det viktig på grund av 

det påvisade signifikanta sambandet. Resultaten tyder på att interlocking och 

nätverkscentralitet spelar en viktig roll för bolag när det gäller att anpassa sig till rådande 

självreglering och är förklarande faktorer gällande förekomsten av ett ersättningsutskott. 

Resultaten kan härledas till att Sverige är ett small world-land där relationer mellan styrelser 

och bolag blir viktiga gällande spridning av information och bolagsstyrningspraxis. 

Självreglering som en informell kontrollmekanism har potential att enligt Gunningham och 

Rees (1997) utnyttja grupptryck för att framgångsrikt internalisera ansvar för efterlevnaden. 

Våra resultat visar på att det är de mest centrala bolagen som kan relateras till förekomsten av 

ett esättningsutskott. Enligt Davis och Greve (1997) är det de mest centrala bolagen som 

tenderar att vara först med att anta nya idéer och policys. Detta kan vara viktigt för att 

bolagsstyrningspraxis sedan ska kunna sprida sig, vilket kan skapa ett grupptryck i nätverken 

att anta praxis. Shropshire (2010) och Carson (2002) menar att antalet styrelsekopplingar kan 

utgöra en proxy för styrelseledamotens legitimitet och rykte. Då styrelser med fler 

interlocking-relationer tenderar att inrätta ett ersättningsutskott menar vi att detta tyder på att 

förekomsten av ersättningsutskott kan kopplas samman med legitima styrelseledamöter. 

Legitima egenskaper kan även kopplas till bolag som har en central position i ett nätverk. 

Centraliteten av ett bolag indikerar på bolagets status och i vilken grad de är integrerade med 

bolagseliten (Burt 1982). Våra resultat visar på att det är dessa integrerade bolag som 

associeras med förekomsten av ett ersättningsutskott och att det även i detta sammanhang 

framförallt är de legitima bolagen som har ett ersättningsutskott.  
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Enligt Upper Echelonsperspektivet är det styrelseordförandens karaktäristiska drag som 

påverkar val av strategier och implementering av nya strategier (Hambrick & Mason 1984). 

Våra resultat visar att styrelseordförandes ålder kan förklara förekomsten av ersättningsutskott 

i svenska styrelser. Då vi fick ett signifikant positivt förhållande mellan styrelseordförandes 

ålder och förekomsten av ett ersättningsutskott kan Upper Echelonsperspektivet inte förklara 

förhållandet i Sverige. Styrelseordförandes ålders påverkan på förekomsten av 

ersättningsutskott kan istället härledas utifrån det nyinstitutionella perspektivet då det är först 

vid en viss maktposition och ett handlingsutrymme som styrelseordförandens egenskaper kan 

utgöra en påverkan i styrelserummet (Hambrick 2007). Resultaten visar på att det inte är 

styrelseordförandes karaktäristiska drag som kan förklara förekomsten av ersättningsutskott 

utan det snarare är att de vill anses legitima, eftersom individers rykte är viktigt i Sverige.   

 

Agentteorin har sin utgångspunkt i problemet som uppstår när bolagets ägare är separerade 

från kontrollen av ledningen (Berle & Means 1932; Jensen & Meckling 1976; Fama 1980). 

Agentproblemet kan framförallt härledas till angloamerikanska bolag som domineras av ett 

spritt ägande. Ledningen får på grund av det spridda ägandet en stor makt och ett stort 

handlingsutrymme för att agera opportunistiskt på aktieägarnas bekostnad genom att bland 

annat sätta sina egna löner. Ideologin shareholder value har därav fått stort inflytande för att 

sammanföra de delade intressena. Enligt Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) är länder som 

styrs av shareholder value mer benägna att utveckla bolagskoder i syfte att effektivisera 

övervakningen av ledningen. Kontrollmekanismer som ett ersättningsutskott för att hantera 

denna situation har därför blivit vanligt förekommande. Utifrån våra resultat kan vi dra en 

slutsats att agentproblemet i Sverige inte behöver överbryggas genom användning av ett 

ersättningsutskott, då inga hypoteser förankrade i agentteorin accepterades. Våra resultat tyder 

på att det är bolagens involvering i nätverk som förklarar förekomsten av ett ersättningsutskott 

än ägarnas identiteter och kontrollposition. Den Svenska bolagskodens syfte är att 

upprätthålla ett legitmit näringsliv genom att följa rekommendationerna (SOU 2004:47) 

snarare än att tillämpa rekommendationerna för att öka styrelsens övervakningsförmåga.  

De förkastade hypoteserna styrelsens oberoende, VD:n i styrelse och kontrollägare visar på att 

agentproblemet inte finns på samma sätt i Sverige som det finns i angloamerikanska länder. 

Enligt den svenska bolagskoden är det de större ägarna som ska sitta med i 

nomineringsutskottet och nominera styrelsen (Kollegiet för Svens Bolagsstyrning 2010a). 
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Detta kan vara en orsak till att kontrollägare inte lägger någon större vikt i ersättningar, då det 

är viktigare för dem att välja en representativ styrelse. Enligt Carson (2002) kan en potentiell 

förklaring även vara att kvalitén på styrelseledamöterna är viktigare för 

bolagsstyrningsstandarder än själva antalet av oberoende ledamöter. I ett land som Sverige 

kanske styrelseledamöternas trovärdighet och legitimitet spelar en större roll snarare än deras 

oberoende. Enligt den svenska koden är det även tillåtet för VD:n att utgöra ett ledamot 

(Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a).  

Sammanfattningsvis kan vi urskilja att det är den nyinstitutionella teorin tillsammans med den 

sociala nätverksteorin som kan förklara förekomsten av ett ersättningsutskott i svenska 

styrelser. Syftet med ett ersättningsutskott i Sverige är att överbrygga det skadliga 

förtroendeproblemet i näringslivet (SOU 2004:47). Då det är de mest legitima 

styrelseledamöterna och de mest centrala bolagen som tenderar att ha ett ersättningsutskott 

menar vi att att ersättningsutskott i Sverige är ett verktyg för att främst främja legitimitet och 

därmed kan vara en del i överbryggandet av förtroendegapet i näringslivet. I ett land som 

Sverige med sin small world-karaktär är självreglering och informella kontrollmekanismer 

viktiga då det kan vara riskabelt att särskilja sig på marknaden. Ett ersättningsutskott kan i 

Sverige därav utgöra ett symboliskt handlande eller som i Gunningham och Rees (1997) 

termer vara en charad.    
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6. Slutsatser och implikationer 
Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av studien. Därefter presenteras vår slutsats som 

besvarar studiens syfte om vilka faktorer som kan relateras med förekomsten av 

ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. Följande kommer de praktiska och 

teoretiska implikationerna att presenteras och kapitlet avslutas med studien begränsningar 

samt förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsats 
Syftet med studien var att förklara vilka faktorer som är relaterade med förekomsten av 

ersättningsutskott i styrelser för svenska börsbolag. År 2005 infördes svensk kod för 

bolagsstyrning i ett försök att överbrygga förtroendeproblematiken hos näringslivet efter ett 

antal uppmärksammade bolagsstyrningsskandaler. Syftet med bolagskoden är att den ska vara 

självreglerande genom följ- och förklaraprincipen. Enligt regel 9.1 i den svenska bolagskoden 

rekommenderas styrelsen att inrätta ett ersättningsutskott som ska hantera ersättningen till 

ledningen. Kritik har dock väckts gällande självreglering då det framförallt gynnar bolagets 

anseende snarare än samhället. Till vår kännedom finns det inga tidigare studier som utgår 

ifrån en svensk kontext gällande faktorer som kan relateras med förekomsten av ett 

ersättningsutskott. Tidigare studier har framförallt utgått i från ett angloamerikanskt 

perspektiv (Main & Johnston 1993; Carson 2002; Chizema & Shinozawa 2012) där 

utgångspunkten för en bolagskod är att effektivisera styrelsens övervakningsförmåga. Den 

svenska kodens huvudsakliga syfte är att överbrygga det skadade förtroendet i näringslivet 

(SOU 2004:47) och alltså inte ett effektivitetssyfte. Ersättningsutskott i svenska börsbolag 

kanske främst inrättas för sina legitima egenskaper och kan utnyttjas som ett symboliskt 

handlande. Självreglering och informella kontrollmekanismer är extra viktigt i ett land som 

Sverige med sin small world-karaktär och därför är det riskabelt att särskilja sig på 

marknaden.  

 

Eftersom tidigare studier främst utgått från ett angloamerikanskt perspektiv är det svårt att 

generalisera tidigare studiers resultat på svenska bolag. Vi ville därför studera vilka faktorer 

som är relaterade med förekomsten av ett ersättningsutskott ur en svensk kontext. Studien har 

därmed en kvantitativ karaktär med en deduktiv forskningsansats. Den svenska bolagskoden 

infördes år 2005 och därför tillämpades en longitudinell studiedesign för att studera 

förändringen över tid. Observationsåren utgjordes av år 2000, år 2005 och år 2010 och 
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population för datainsamlingen utgjordes av NASDAQ OMX Stockholm. Teorier som främst 

har legat till grund för studien är den nyinstitutionella teorin, social nätverksteori samt Upper 

Echelonsperspektivet då vi ville få det ur en svensk kontext. Vi har även utgått ifrån 

agentteorin då denna är vanlig ur ett angloamerikanskt perspektiv samt den mest använda 

teorin inom bolagsstyrning.   

 

Ersättningsutskott har sedan år 2001 ökat markant fram till år 2011. År 2001 hade enbart 24,4 

procent av styrelserna i de svenska börsbolagen inrättat ett ersättningsutskott vilket kan 

indikera på att utskottsstrukturen vid denna tidpunkt var en relativt outvecklad 

bolagsstyrningsstrategi. År 2005 infördes den svenska bolagskoden och fram till år 2011 hade 

en majoritet av styrelserna inrättat ett ersättningsutskott. Detta tyder på att ersättningsutskott 

idag är en utvecklad bolagsstyrningsstrategi och kan anses utgöra bäst praxis i Sverige. 

 

Resultaten för studien ger en indikation på att det främst är faktorerna under kategorierna 

styrelsen och nätverk som förklarar förekomsten av ett ersättningsutskott. De faktorer som 

uppvisade en signifikant relation med förekomsten av ett ersättningsutskott var: 

styrelseordförandes ålder, legitimitet, interlocking, nätverkscentralitet och angloamerikanska 

styrelseledamöter. Samtliga signifikanta variabler kan härledas ifrån den nyinstitutionella 

teorin och den sociala nätverksteorin. Våra resultat indikerar på att det är viktigt att svara på 

externa påtryckningar för att möta samhällets krav. Självreglering och att upprätthålla ett 

legitimit anseende är viktigt för bolagen i Sverige. Att strävan efter legitimitet kan förklara 

ersättningsutskott innebär att styrelser vill uppvisa en komplett utskottsstruktur för att 

legitimera sitt arbete. Utifrån antagandet att mer centrala bolag samt styrelser med fler 

interlocking-relationer anses legitima visar våra resultat på att ersättningsutskott är relaterat 

till legitimitet. Davis och Greve (1997) menar att det är de mest centrala bolagen som även 

antar ny bolagsstyrningspraxis först. Våra resultat visar på att detta kan vara viktigt för att 

bolagsstyrningspraxis sedan ska kunna sprida sig, vilket kan skapa ett grupptryck i nätverken 

att anta praxis som ett ersättningsutskott.  

 

Kontrollägare, ägaridentiteterna, röstdifferentierade aktier, oberoende styrelseledamöter, 

VD:n i styrelsen och utländskt ägande är alla hypoteser som förkastades och är förankrade i 

agentteorin. Detta ger oss en indikation på att agentproblemet inte finns på samma sätt i 

Sverige som det finns i angloamerikanska länder. Eftersom att det är ägarna som nominerar 
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styrelsen i Sverige verkar det snarare vara viktigare att styrelsemedlemmarna är trovärdiga 

och legitima än att hantera ersättningar. Även variablerna styrelsens storlek och affärssegment 

förkastades och även dessa är förankrade i agentteorin. Våra resultat visar att 

ersättningsutskott i Sverige inte används för att öka effektiviteten i styrelsen utan vi menar att 

det snarare handlar om att legitimera styrelsens arbete.  

 

Variablerna intern ämbetstid och styrelseordförandes ålder förkastades och är förankrade i 

Upper Echelonsperspektivet. Dock visade styrelseordförandes ålder på ett signifikant positivt 

förhållande med förekomsten av ersättningsutskott. Styrelseordförandes ålders påverkan på 

förekomsten av ersättningsutskott kan istället härledas utifrån det nyinstitutionella 

perspektivet då det är först vid en viss maktposition och ett handlingsutrymme som 

styrelseordförandens egenskaper kan utgöra en påverkan i styrelserummet (Hambrick 2007). 

 

Variablerna internationell försäljning och korslistning under kategorin internationell 

exponering förkastades och är förankrade i den nyinstitutionella teorin. Eftersom 

angloamerikanska styrelseledamöter accepterades visar våra resultat på att internationell 

exponering först kan påverka förekomsten av ett ersättningsutskott vid en beslutsposition i 

styrelsen. 

 

Sammanfattningsvis är självreglering och informella kontrollmekanismer viktiga i ett land 

som Sverige då det kan vara riskabelt att särskilja sig på marknaden. Syftet med ett 

ersättningsutskott i Sverige är att överbrygga det skadliga förtroendeproblemet i näringslivet 

(SOU 2004:47). Då det är de mest legitima styrelseledamöterna och de mest centrala bolagen 

som tenderar att ha ett ersättningsutskott menar vi att ersättningsutskott i Sverige är ett 

verktyg för att främst främja legitimitet och därmed kan vara en del i överbryggandet av 

förtroendegapet i näringslivet. Ett ersättningsutskott kan i Sverige därmed utgöra ett 

symboliskt handlande eller som i Gunningham och Rees (1997) termer vara en charad.   

6.2 Teoretiska implikationer 
Den nyinstitutionella teorin, den sociala nätverksteorin, Upper Echelonsperspektivet och 

agentteorin har legat till grund för den här studien. Utifrån dessa har vi härlett faktorer som vi 

trodde kunde ha en påverkan på förekomsten av ett ersättningsutskott i styrelser för svenska 

börsbolag. Utifrån våra resultat kan vi se att det är den nyinstitutionella teorin och social 

nätverksteori som kan förklara förekomsten av ersättningsutskott i svenska börsbolag. Då 
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dessa två teorier tenderar att samverka samt vara svåra att specifikt urskilja ifrån varandra blir 

det svårt att se vilken av teorierna som har störst påverkan. Den röda tråden för dessa två 

teorier är strävan efter legitimitet. 

 

Våra resultat bekräftar att den nyinstitutionella teorin kan förklara förekomsten av ett 

ersättningsutskott då alla våra accepterade hypoteser är förankrade i den nyinstitutionella 

teorin. Detta innebär att styrelser i Sverige är mottagliga för externa påtryckningar gällande 

val av bolagsstyrningsstrategier och kan använda ett ersättningsutskott för att stärka sin 

legitimitet. Då Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) menar att externa påtryckningar främst 

leder till att bolagskoder utformas ur ett legitimitetssyfte kan vi ur den svenska kontexten se 

en tendens till att ersättningsutskott kan användas som ett symboliskt handlande och ett 

verktyg för att främja legitimitet. Syftet med den svenska bolagskoden är att överbrygga det 

skadade förtroendeproblemet i näringslivet. Vi menar att ersättningsutskott i Sverige därmed 

inte har ett effektivitetssyfte, vilket troligtvis var grundidén för inrättandet av ett 

ersättningsutskott i de angloamerikanska länderna. I Sverige används alltså inte 

ersättningsutskott i det huvudsakliga syftet utan i Sverige där trovärdighet och legitimitet är 

viktiga kontrollmekanismer har ersättningsutskottets syfte omvärderats. Eftersom den 

nyinstitutionella teorin bygger på att bolag inte ska särskilja sig på marknaden och att de ska 

vara mottagliga för externa påtryckningar för att främja legitimitet kan vi bekräfta att denna 

teori är dominerande i förklarandet av förekomsten av ett ersättningsutskott i Sverige.  

 

Spridningen av bolagsstyrningspraxis genom nätverksrelationer (Sinani et al. 2008) kan 

bekräftas av våra resultat och indikerar på att den sociala nätverksteorin är tillämpbar ur en 

svensk kontext och kan förklara förekomsten av ersättningsutskott i styrelser för svenska 

börsbolag. Interlocking och nätverkscentralitet är två styrelsefenomen som är vanligt 

förekommande i svenska styrelser. Nätverksrelationerna gör att rykte, legitimitet och 

trovärdighet blir viktiga bolagsstyrningsmekanismer eftersom att information snabbt sprider 

sig genom nätverken (Sinani et al. 2008). Självreglering som en informell kontrollmekanism 

har potential att enligt Gunningham och Rees (1997) utnyttja grupptryck för att framgångsrikt 

internalisera ansvar för efterlevnaden. Shropshire (2010) och Carson (2002) menar att antalet 

styrelsekopplingar kan utgöra en proxy för styrelseledamotens legitimitet och rykte samt Burt 

(1982) menar att mer centrala bolag indikerar på en hög status. Studiens resultat tyder på att 
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nätverkscentralitet och interlocking kan förklara förekomsten av ett ersättningsutskott vilket 

innebär att det framförallt är de mest legitima bolagen som har ett ersättningsutskott.   

Enligt Upper Echelonsperspektivet är det styrelseordförandens karaktäristiska drag som 

påverkar val av strategier och implementering av nya strategier (Hambrick & Mason 1984).  

 

Våra resultat visar att styrelseordförandes ålder kan förklara förekomsten av ersättningsutskott 

i svenska styrelser medan variabeln intern ämbetstid fick förkastas. Dock fick vi ett 

signifikant positivt förhållande gällande styrelseordförandes ålder vilket innebär att Upper 

Echelonsperspektivet inte kan förklara styrelseordförandes ålder och deras påverkan på 

förekomsten av ett ersättningsutskott. Vi menar att styrelseordförandes ålder istället kan 

härledas till den nyinstitutionella teorin för att förklara förekomsten av ett ersättningsutskott. 

Vårt resultat visar på att det inte är styrelseordförandes karaktäristiska drag som kan förklara 

förekomsten av ersättningsutskott utan det är snarare att de vill anses legitima, eftersom 

individers rykte är viktigt i Sverige. Vi valde att inkludera två av de karaktäristiska dragen 

som Hambrick och Masons (1984)  har härlett ur ett Upper Echelonsperspektiv Detta gör att 

vi inte kan helt kan bortse ifrån att Upper Echelonsperspektivet möjligen har en påverkan på 

förekomsten av ett ersättningsutskott då det finns fler karaktäristiska drag att studera 

 

Agentteorin kan inte förklara förekomsten av ett ersättningsutskott i svenska styrelser 

eftersom inga av de accepterade hypoteserna är förankrade i agentteorin. Resultaten visar att 

agentproblemet i Sverige inte behöver överbryggas genom användning av ett 

ersättningsutskott. Resultatet tyder på att det snarare är bolagens involvering i nätverk som 

förklarar förekomsten av ett ersättningsutskott än ägarnas identiteter och kontrollposition. 

Agentproblemet kan framförallt härledas till angloamerikanska bolag som domineras av ett 

spritt ägande och där ideologin shareholder value fått ett stort inflytande.  Enligt Aguilera och 

Cuervo-Cazurra (2004) är länder som styrs av shareholder value mer benägna att utveckla 

bolagskoder i syfte att effektivisera övervakningen av ledningen. De förkastade hypoteserna 

styrelsens storlek och affärssegment indikerar på att ersättningsutskott inte används i svenska 

styreler för att effektivisera styrelsens arbete. I Sverige är detta inte ersättningsutskottets 

huvudsakliga funktion utan dess funktion är att överbrygga förtroendegapet. Enligt den 

svenska bolagskoden är det de större ägarna som ska sitta med i nomineringsutskottet och 

nominera styrelsen (Kollegiet för Svens Bolagsstyrning 2010a). Detta kan vara en orsak till 

att kontrollägare inte lägger någon större vikt i ersättningar, då det är viktigare för dem att 
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välja en representativ styrelse. Enligt Carson (2002) kan en potentiell förklaring även vara att 

kvalitén på styrelseledamöterna är viktigare för bolagsstyrningsstandarder än själva antalet av 

oberoende ledamöter. I ett land som Sverige kanske styrelseledamöternas trovärdighet och 

legitimitet spelar en större roll snarare än deras oberoende.  Enligt den svenska koden är det 

även tillåtet för VD:n att utgöra ett ledamot (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). 

Våra resultat visar på att agentteorin inte kan förklara förekomsten av ett ersättningsutskott i 

svenska styrelser.      

6.3 Praktiska implikationer 
Självreglering som uppmuntras av internationella organ, sociala grupper och affärsrelaterade 

enheter har fått en ökad uppmärksamhet och framstår som ett komplement till statlig reglering 

(Gill 2008). Idag styrs framförallt de svenska börsbolagen av självreglering genom 

bolagskodens följ- eller förklaraprincip (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 2010a). 

Tillskillnad från lagar har självreglering ett element av etik då bolagen frivilligt kan välja att 

anpassa sig (Gunningham & Rees 1997). Dock har kritik väckts mot självreglering eftersom 

denna form av reglering inte alltid uppfyller vad den lovar. Gunningham och Rees (1997) 

menar att den framförallt gynnar bolagens anseende snarare än samhället och självreglering 

kan därför uppfattas som en form av charad. Enligt den svenska bolagskoden räknas 

uteblivandet av ett ersättningsutskott inte som en avvikelse från koden (Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning 2010a), vilket kan innebära att inrättandet av ett ersättningsutskott främst 

leder till en kostnad framför en ökad samhällsnytta. Gunningham och Rees (1997) menar att 

självreglering ofta används frekvent i försök att få samhället att tro att ett oansvarigt 

näringsliv är ansvarsfullt. 

 

På grund av Sveriges small world-karaktär fungerar självreglering. Dock kanske 

självregleringen inte tillämpas för att gynna samhället utan snarare för att bolaget ska erhålla 

ett legitimit anseende. Collin et al. (2010) fann ett resultat på att ersättningsutskott i Sverige är 

positivt korrelerat med ersättning till ledningen samt till användningen av optioner. Detta 

visar på att ersättningsutskottet inte fungerar för att reducera ledningens debatterat höga 

ersättningar utan snarare leder till högre ersättningsnivåer. Ersättningsutskottets funktion 

gynnar därför inte samhället utan snarare bolagets anseende då det finns en positiv bild av 

ersättningsutskottets övervakandefunktion. Självreglering i Sverige är främst till för att 

legitimera bolagsstyrningen, inte för att effektivisera den.  Eftersom att frånvaron av ett 

ersättningsutskott inte räknas som en avvikelse från den svenska koden tyder detta på att det 
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finns viktigare rekommendationer i den svenska bolagskoden än införandet av ett 

ersättningsutskott. Inrättandet av ett ersättningsutskott kan därför främst innebära en kostnad. 

Implementeringen av ersättningsutskott kostar pengar för bolag och är det då samhällsenligt 

att lägga pengar på att inrätta ett ersättningsutskott som endast används för att främja 

legitimitet?  

 

Enligt Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) är länder som styrs av shareholder value mer 

benägna att utveckla bolagskoder i syfte att effektivisera övervakningen av ledningen. Våra 

resultat visar dock på att ägarna i Sverige inte tycker det är viktigt med ersättningen och att 

inrätta ett ersättningsutskott. Enligt den svenska bolagskoden (Kollegiet för Svensk 

Bolagsstyrning 2010a) är det de större ägarna som ska sitta med i nomineringsutskottet och 

nominera styrelsen (Kollegiet för Svens Bolagsstyrning 2010a). Detta kan vara en orsak till 

att kontrollägare inte lägger någon större vikt i ersättningar, då det är viktigare för dem att 

välja en representativ styrelse. I ett land som Sverige spelar styrelseledamöternas trovärdighet 

och legitimitet en större roll snarare än exempelvis oberoendet.  

6.5 Vidare forskning 
Då vi kan se att det finns en stor variation i svenska börsbolags utskottsstruktur kan ett förslag 

på vidare forskning vara att studera varför en typ av utskott väljs framför ett annat och om 

styrelsen har olika syften gällande inrättandet. Det kan även vara intressant att få en djupare 

förståelse av syftet för olika kombinationer av utskott och om dessa utskott verkligen kan öka 

kvalitén av bolagsstyrningen. 

 

Ett annat förlag på vidare forskning kan vara att studera fler av styrelsens olika individuella 

karaktäristiska drag då vårt resultat visar på ett signifikant samband mellan 

styrelseordförandens ålder och förekomsten av ett ersättningsutskott. Hambrick och Mason 

(1984) menar att styrelseordförandes interna ämbetstid, ålder, utbildning, finansiella position 

och sociala bakgrund och kan ge en indikation på hur denne kommer att agera vid en 

strategisk beslutssituation. Vi valde att inte inkludera vissa av variablerna i studien eftersom 

vi främst trodde att ålder och ämbetstid skulle vara förklarande faktorer för förekomsten av 

ersättningsutskott. De andra karaktäristiska dragen kan vi nu i efterhand tycka vara intressanta 

att studera i en framtida studie och om man kan se om det är vissa specifika personer som har 

det största inflytandet gällande förekomsten av en utskottsstruktur. 
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Eutskott kontroll20

Röst.diff.akti

er inst20 famsf20 bolag20 stat20 Oberoende VDiS StorlekS Legitimitet ÅlderSO

Eutskott Pearson 

Correlation
1 -,024 -,040 -,012 ,005 -,066 ,004 -,002 ,031 ,178** ,648** ,193**

kontroll20 Pearson 

Correlation
-,024 1 ,371** ,139** ,584** ,370** ,068 -,189** ,080 ,129** -,058 ,064

Röst.diff.aktier Pearson 

Correlation
-,040 ,371** 1 -,087 ,389** ,022 -,114* -,202** ,124** ,107* -,083 ,100*

inst20 Pearson 

Correlation
-,012 ,139** -,087 1 -,159** -,067 -,021 ,041 -,023 -,030 -,020 -,058

famsf20 Pearson 

Correlation
,005 ,584** ,389** -,159** 1 -,349** -,088* -,215** ,150** ,215** -,062 ,027

bolag20 Pearson 

Correlation
-,066 ,370** ,022 -,067 -,349** 1 -,057 -,015 -,057 -,123** ,009 ,023

stat20 Pearson 

Correlation
,004 ,068 -,114* -,021 -,088* -,057 1 ,058 -,037 ,082 ,003 ,036

Oberoende Pearson 

Correlation
-,002 -,189** -,202** ,041 -,215** -,015 ,058 1 -,342** -,040 ,034 -,058

VDiS Pearson 

Correlation
,031 ,080 ,124** -,023 ,150** -,057 -,037 -,342** 1 ,270** -,057 ,015

StorlekS Pearson 

Correlation
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Correlation
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ÅlderSO Pearson 

Correlation
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Correlation
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Correlation
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Correlation
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Correlation
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Correlation
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Revisor Pearson 

Correlation
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Interlocking Pearson 

Correlation
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Correlation
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Correlation
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Correlation
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utl20 Pearson 

Correlation
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Correlation
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Correlation
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Correlation
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Correlation
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Correlation
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Correlation
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Correlation
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Correlation
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Tjänster5 Pearson 

Correlation
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Sjukvård6 Pearson 

Correlation
-,037 -,143** -,081 ,005 -,196** ,065 -,032 ,074 -,039 -,046 -,019 -,008

Telekom7 Pearson 

Correlation
-,020 ,018 -,048 -,026 -,015 -,034 ,308** ,060 -,052 ,020 -,008 -,035

Ekonomi8 Pearson 

Correlation
-,056 ,051 -,007 ,005 ,158** -,139** -,049 -,058 ,063 ,109* -,018 ,032

Teknik9 Pearson 

Correlation
-,113* -,176** -,093* -,032 -,158** -,016 -,053 ,020 -,076 -,238** -,108* -,094*
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** Correlation is significant at the 0,01 level 

* Correlation is significant at the 0,05 level 



 
136 

 

  

 

 

** Correlation is significant at the 0,01 level 

* Correlation is significant at the 0,05 level 

 

ÄmbetstidS

O

Ämbertstid

2 ÅlderB Noterad

Affärssegme

nt Revisor Interlocking Centralitet Korslistning Försäljning utl20 AngloamSL

Eutskott Pearson 

Correlation
,077 ,053 ,186** ,220** ,100* ,170** ,169** ,175** ,056 ,241** ,116** ,186**

kontroll20 Pearson 

Correlation
,141** ,142** ,189** ,084 ,067 -,021 ,125** ,137** ,039 ,059 -,264** -,058

Röst.diff.aktie

r

Pearson 

Correlation
,253** ,255** ,149** ,220** ,113* -,169** ,149** ,105* ,107* ,109* -,285** -,001

inst20 Pearson 

Correlation
-,111* -,080 ,013 -,088* -,019 ,051 -,073 -,022 -,040 ,008 ,066 -,022

famsf20 Pearson 

Correlation
,189** ,184** ,190** ,159** ,111* -,007 ,260** ,217** ,091* ,013 -,244** ,018

bolag20 Pearson 

Correlation
-,020 -,030 ,021 -,072 -,049 -,021 -,197** -,147** -,084 ,060 -,022 -,059

stat20 Pearson 

Correlation
-,079 -,048 -,033 -,026 -,019 ,025 ,075 ,100* ,088* ,001 ,054 -,040

Oberoende Pearson 

Correlation
-,256** -,226** -,066 -,090* -,003 ,078 -,136** -,111* -,055 -,082 ,095* -,007

VDiS Pearson 

Correlation
,091* ,036 ,148** ,143** ,148** -,002 ,308** ,279** ,090* ,073 ,023 ,121**

StorlekS Pearson 

Correlation
,068 ,017 ,420** ,325** ,263** ,083 ,427** ,421** ,193** ,130** ,078 ,115*

Legitimitet Pearson 

Correlation
,054 ,038 ,127** ,160** ,019 ,222** ,047 ,045 -,029 ,195** ,150** ,134**

ÅlderSO Pearson 

Correlation
,282** ,229** ,137** ,158** ,013 ,040 ,075 ,056 ,103* ,110* -,031 -,049

ÄmbetstidSO Pearson 

Correlation
1 ,927** ,102* ,245** ,103* -,019 ,113* ,066 ,026 ,124** -,122** -,007

Ämbertstid2 Pearson 

Correlation
,927** 1 ,054 ,194** ,123** -,008 ,070 ,021 ,023 ,099* -,123** -,029

ÅlderB Pearson 

Correlation
,102* ,054 1 ,440** ,162** ,036 ,271** ,298** ,144** ,252** ,032 ,028

Noterad Pearson 

Correlation
,245** ,194** ,440** 1 ,229** ,048 ,380** ,330** ,152** ,205** -,018 ,176**

Affärssegmen

t

Pearson 

Correlation
,103* ,123** ,162** ,229** 1 ,043 ,228** ,215** ,114* ,069 -,029 ,092*

Revisor Pearson 

Correlation
-,019 -,008 ,036 ,048 ,043 1 ,063 ,072 -,044 ,056 ,091* ,074

Interlocking Pearson 

Correlation
,113* ,070 ,271** ,380** ,228** ,063 1 ,849** ,165** ,193** -,010 ,116**

Centralitet Pearson 

Correlation
,066 ,021 ,298** ,330** ,215** ,072 ,849** 1 ,143** ,209** ,025 ,105*

Korslistning Pearson 

Correlation
,026 ,023 ,144** ,152** ,114* -,044 ,165** ,143** 1 ,193** ,062 ,205**

Försäljning Pearson 

Correlation
,124** ,099* ,252** ,205** ,069 ,056 ,193** ,209** ,193** 1 ,186** ,223**

utl20 Pearson 

Correlation
-,122** -,123** ,032 -,018 -,029 ,091* -,010 ,025 ,062 ,186** 1 ,251**

AngloamSL Pearson 

Correlation
-,007 -,029 ,028 ,176** ,092* ,074 ,116** ,105* ,205** ,223** ,251** 1

Soliditet Pearson 

Correlation
,033 ,065 -,237** -,114* -,194** -,082 -,074 -,124** -,099* -,023 -,031 -,021

ROE Pearson 

Correlation
,057 ,036 ,091* -,017 ,008 -,049 ,083 ,053 ,043 ,051 -,034 -,106*

LNTA Pearson 

Correlation
,083 ,029 ,401** ,393** ,252** ,107* ,399** ,384** ,264** ,133** ,057 ,155**

OljaGas1 Pearson 

Correlation
,108* ,112* -,056 ,001 -,057 ,025 -,080 -,092* -,020 ,143** ,011 ,077

Råvaror2 Pearson 

Correlation
-,053 -,041 ,111* ,130** ,015 ,018 ,093* ,051 -,045 ,100* -,032 -,038

Industri3 Pearson 

Correlation
,167** ,128** ,234** ,126** ,123** ,024 ,056 ,073 ,088* ,250** -,065 -,052

Varor4 Pearson 

Correlation
-,053 -,046 ,059 ,002 ,082 ,048 -,021 ,038 ,049 ,001 ,109* ,065

Tjänster5 Pearson 

Correlation
,107* ,127** -,067 -,051 ,057 ,012 ,081 ,085 -,042 -,012 ,069 ,056

Sjukvård6 Pearson 

Correlation
-,062 -,059 -,160** -,108* -,088 -,039 -,134** -,113* -,025 ,008 ,059 ,034

Telekom7 Pearson 

Correlation
-,040 -,031 -,090* -,053 -,002 ,032 ,003 ,033 -,025 -,003 ,041 ,089*

Ekonomi8 Pearson 

Correlation
,034 ,018 ,052 ,089* -,094* ,011 ,134** ,089* -,039 -,365** -,125** -,073

Teknik9 Pearson 

Correlation
-,160** -,131** -,216** -,172** -,068 -,080 -,147** -,172** -,022 -,004 ,023 -,008
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** Correlation is significant at the 0,01 level 

* Correlation is significant at the 0,05 level 

 

Soliditet ROE LNTA OljaGas1 Råvaror2 Industri3 Varor4 Tjänster5 Sjukvård6 Telekom7 Ekonomi8 Teknik9

Eutskott Pearson 

Correlation
-,070 ,038 ,266** ,086 ,085 ,074 ,062 ,005 -,037 -,020 -,056 -,113*

kontroll20 Pearson 

Correlation
-,128** ,074 ,178** ,025 ,017 ,128** ,052 ,062 -,143** ,018 ,051 -,176**

Röst.diff.aktier Pearson 

Correlation
,009 ,001 ,068 ,008 ,000 ,179** -,042 ,033 -,081 -,048 -,007 -,093*

inst20 Pearson 

Correlation
-,035 ,005 -,030 -,021 -,047 -,023 ,099* ,006 ,005 -,026 ,005 -,032

famsf20 Pearson 

Correlation
-,099* ,117** ,185** -,048 -,053 ,138** -,012 ,108* -,196** -,015 ,158** -,158**

bolag20 Pearson 

Correlation
-,045 -,046 -,032 ,085 ,043 ,049 ,054 -,052 ,065 -,034 -,139** -,016

stat20 Pearson 

Correlation
-,006 ,014 ,123** -,010 ,161** -,011 -,040 -,022 -,032 ,308** -,049 -,053

Oberoende Pearson 

Correlation
,067 -,102* -,029 -,025 -,022 -,045 ,083 -,080 ,074 ,060 -,058 ,020

VDiS Pearson 

Correlation
-,155** ,035 ,170** -,003 ,072 ,090* -,082 -,009 -,039 -,052 ,063 -,076

StorlekS Pearson 

Correlation
-,209** ,081 ,508** -,004 ,079 ,066 ,031 ,049 -,046 ,020 ,109* -,238**

Legitimitet Pearson 

Correlation
-,076 -,018 ,232** ,003 ,028 ,051 ,093* -,011 -,019 -,008 -,018 -,108*

ÅlderSO Pearson 

Correlation
-,026 ,038 ,129** -,037 ,039 ,135** -,064 -,041 -,008 -,035 ,032 -,094*

ÄmbetstidSO Pearson 

Correlation
,033 ,057 ,083 ,108* -,053 ,167** -,053 ,107* -,062 -,040 ,034 -,160**

Ämbertstid2 Pearson 

Correlation
,065 ,036 ,029 ,112* -,041 ,128** -,046 ,127** -,059 -,031 ,018 -,131**

ÅlderB Pearson 

Correlation
-,237** ,091* ,401** -,056 ,111* ,234** ,059 -,067 -,160** -,090* ,052 -,216**

Noterad Pearson 

Correlation
-,114* -,017 ,393** ,001 ,130** ,126** ,002 -,051 -,108* -,053 ,089* -,172**

Affärssegment Pearson 

Correlation
-,194** ,008 ,252** -,057 ,015 ,123** ,082 ,057 -,088 -,002 -,094* -,068

Revisor Pearson 

Correlation
-,082 -,049 ,107* ,025 ,018 ,024 ,048 ,012 -,039 ,032 ,011 -,080

Interlocking Pearson 

Correlation
-,074 ,083 ,399** -,080 ,093* ,056 -,021 ,081 -,134** ,003 ,134** -,147**

Centralitet Pearson 

Correlation
-,124** ,053 ,384** -,092* ,051 ,073 ,038 ,085 -,113* ,033 ,089* -,172**

Korslistning Pearson 

Correlation
-,099* ,043 ,264** -,020 -,045 ,088* ,049 -,042 -,025 -,025 -,039 -,022

Försäljning Pearson 

Correlation
-,023 ,051 ,133** ,143** ,100* ,250** ,001 -,012 ,008 -,003 -,365** -,004

utl20 Pearson 

Correlation
-,031 -,034 ,057 ,011 -,032 -,065 ,109* ,069 ,059 ,041 -,125** ,023

AngloamSL Pearson 

Correlation
-,021 -,106* ,155** ,077 -,038 -,052 ,065 ,056 ,034 ,089* -,073 -,008

Soliditet Pearson 

Correlation
1 ,049 -,311** ,042 -,009 -,171** -,118** -,071 ,195** ,028 ,006 ,156**

ROE Pearson 

Correlation
,049 1 ,028 ,012 ,038 ,013 ,019 -,004 -,074 -,200** ,045 ,020

LNTA Pearson 

Correlation
-,311** ,028 1 ,028 ,048 ,065 ,072 ,008 -,227** ,082 ,316** -,333**

OljaGas1 Pearson 

Correlation
,042 ,012 ,028 1 -,023 -,058 -,040 -,022 -,032 -,013 -,049 -,053

Råvaror2 Pearson 

Correlation
-,009 ,038 ,048 -,023 1 -,132** -,091* -,050 -,074 -,029 -,111* -,120**

Industri3 Pearson 

Correlation
-,171** ,013 ,065 -,058 -,132** 1 -,227** -,124** -,184** -,074 -,278** -,299**

Varor4 Pearson 

Correlation
-,118** ,019 ,072 -,040 -,091* -,227** 1 -,085 -,126** -,051 -,191** -,206**

Tjänster5 Pearson 

Correlation
-,071 -,004 ,008 -,022 -,050 -,124** -,085 1 -,069 -,028 -,104* -,112*

Sjukvård6 Pearson 

Correlation
,195** -,074 -,227** -,032 -,074 -,184** -,126** -,069 1 -,041 -,155** -,167**

Telekom7 Pearson 

Correlation
,028 -,200** ,082 -,013 -,029 -,074 -,051 -,028 -,041 1 -,062 -,067

Ekonomi8 Pearson 

Correlation
,006 ,045 ,316** -,049 -,111* -,278** -,191** -,104* -,155** -,062 1 -,252**

Teknik9 Pearson 

Correlation
,156** ,020 -,333** -,053 -,120** -,299** -,206** -,112* -,167** -,067 -,252** 1
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