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Sammanfattning 

Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson 

Handledare: Ulf Larsson-Olaison 

Examinator: Karin Jonnergård 

Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” 

Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i 

Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna 

ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. Den svenska koden 

utgår från självreglering där de reglerade subjekten antingen kan välja att följa kodens 

rekommendationer eller förklara varför de inte gör det, enligt principen “följ eller förklara”. 

Det innebär att bolaget kan avvika från enskilda punkter i koden men att en informativ och 

företagsspecifik förklaring krävs till avvikelsen i bolagets bolagsstyrningsrapport. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att, utifrån ett longitudinellt perspektiv, förklara vad som påverkar 

informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Metod: Studien har en deduktiv forskningsansats där den teoretiska grunden, som förväntas 

förklara vad som har en inverkan på förklaringarnas informationsinnehåll, utgår från 

agentteorin och den institutionella teorin. Den kvantitativa forskningsmetoden bygger på data 

från bolags årsredovisningar för de studerade åren 2009, 2012 samt 2015. 

Resultat: Det kan konstateras att bolag i hög utsträckning tenderar att avge kodupprepande 

och standardiserade förklaringar av lågt informationsvärde och som över tid dessutom inte 

utvecklas. En underliggande drivkraft till kvaliteten på förklaringarna tycks främst vara 

styrelsen och dess egenskaper då de egenskaper som identifierats är; styrelsens oberoende, 

styrelsens storlek, styrelsens ersättning, kvinnliga ledamöter, angloamerikanska ledamöter, 

Vd i styrelsen samt ägarkoncentration. Utifrån detta kan det vidare konstateras att bolagens 

förhållningssätt till koden främst kan förklaras i termer av legitimitet. 

Nyckelord: Svensk kod för bolagsstyrning, Koden, Följ eller förklara, Avvikelse, 

Informationsinnehåll  
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Abstract 

Master Thesis in Business Administration, School of Economics, Linnaeus University 

Authors: Hanna Rindhall and Jessica Karlsson 

Supervisor: Ulf Larsson-Olaison 

Examiner: Karin Jonnergård 

Title: “Does companies' provide sufficiently well-founded explanations of deviations?” 

Background: Since the release of the Cadbury Code in the UK in 1992, national corporate 

governance codes have spread throughout the world. By addressing agent conflicts, the codes 

are a way of ensuring that the company is managed in an advantageous way for the owners. 

The Swedish code is based on self-regulation, where the regulated subjects either choose to 

follow the code's recommendations or explain why they do not, according to the principle 

"comply or explain". This means that the company may deviate from individual items in the 

code, but that an informative and company-specific explanation is required for the deviation 

in the company's corporate governance report. 

Purpose: The purpose is to explain, from a longitudinal perspective, what influences the 

information content in companies' explanations in deviation from the Swedish Code of 

Corporate Governance. 

Method: The study has a deductive research approach in which the theoretical foundation, 

which is expected to explain what has an impact on the information content of the declarants, 

is based on the agency theory and the institutional theory. The quantitative research 

methodology is based on data from companies' annual reports for those studied in 2009, 2012 

and 2015. 

Conclusions: It can be noted that companies tend to provide coding repetitive and standard 

explanations of low information value that, over time, do not develop. An underlying driving 

force for the quality of the explanations appears primarily to be the board and its 

characteristics when the characteristics identified are; board independence, board size, board 

remuneration, female directors, anglo-american directors, CEO of the board and concentration 

of ownership. Based on this, it can be further stated that the company's approach to the code 

can be explained primarily in terms of legitimacy. 

Keywords: The Swedish code of corporate governance, The code, Comply or explain, 

Deviation, Information content  
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning kring utvecklingen och spridningen av 

nationella bolagsstyrningskoder. Detta mynnar ut i en problemdiskussion som berör syftet med 

koden och huruvida den implementerats på grund av effektivitet eller legitimitet. I detta kapitel 

argumenteras även för varför informationsnivån på förklaringar vid avvikelse från Svensk kod 

för bolagsstyrning är av intresse att studera, tillsammans med en genomgång av tidigare 

studiers resultat. Kapitlet avslutas med en disposition för uppsatsens fortsättning. 

 

1.1 Bakgrund 

Begreppet bolagsstyrning har funnits sedan uppkomsten av det första stora företaget, men kom 

att användas frekvent först under 1990-talet (Jansson, Jonnergård & Larsson-Olaison, 2013) 

som ett resultat av att det över tid har uppstått en ökad separation mellan de som driver bolaget 

(företagsledningen) och de som bär riskerna för bolagets kapital (aktieägarna) (Fama & Jensen, 

1983). Bolagsstyrning syftar därför till att skydda investerarnas rättigheter och minska 

företagsledningens opportunism (Zattoni & Cuomo, 2008). När ledning och ägare är 

separerade uppstår ofta informationsasymmetri då ledningen besitter mer information än 

ägarna (Jensen & Meckling, 1976; Shleifer & Vishny, 1997). För att hantera 

informationsasymmetrin, så att bolaget sköts i enlighet med ägarnas intressen, använder sig 

ägarna av olika kontrollorgan såsom en styrelse eller revisor för att få ökad insyn i bolaget 

(Jensen & Meckling, 1976). Ett annat sätt att hantera informationsasymmetrin är ägarnas 

förhållningssätt till frivilliga rekommendationer såsom nationella bolagsstyrningskoder, vilka 

kan ses som en form av kontrollmekanism som ger ägarna information om hur väl bolaget 

bedrivs (Skog, 2005). 

Sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 har det skett en ökning av 

bolagsstyrningskoder som spridit sig globalt. Detta som ett svar på den senaste finanskrisen 

och relaterade företagsskandaler som krävt effektivare förvaltningspraxis inom 

bolagsstyrningssystemet (Cuomo, Mallin & Zattoni, 2016). Dessutom har globaliseringen och 

integrationen av de finansiella marknaderna gjort att ekonomiska institutioner tenderar att 

anpassa utländska “best practice”-metoder för att passa lokala institutionella sammanhang. 

Förändringar i bolagsstyrningssystem har därför inneburit att olika länders regler och 

institutioner konvergerar mot varandra för att kunna konkurrera i den globala 
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bolagsstyrningsmiljön (Yoshikawa & Rasheed, 2009). Koder har blivit ett populärt sätt att 

uppmuntra bolagen att öka insynen och ansvarsskyldigheten i syfte att effektivisera 

bolagsstyrningen, och därmed öka investerarnas förtroende för bolaget (Cuomo et al, 2016). 

Allt fler länder har implementerat koder genom att rekommendera en omfattande uppsättning 

normer bland de noterade bolagen. Dessa normer omfattar bland annat styrelsens ansvar, 

oberoende och sammansättning, aktieägarnas rättigheter, ersättning till högsta ledningen, 

revision och informationsgivning samt krav på internt kontrollsystem (Aguilera & Cuervo-

Cazurra, 2004).  

Syftet med implementering av koder i många länder är att ta itu med agentproblem som rör 

principal-agent förhållandet (Cuomo et al, 2016), det vill säga i syfte att hantera 

informationsasymmetrin. Utöver att ta itu med informationsasymmetrin behandlar Svensk kod 

för bolagsstyrning (fortsättningsvis koden) Aktiebolagslagens likabehandlingsprincip gällande 

den svenska ägarstrukturen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Ägarstrukturen på den 

svenska aktiemarknaden är mer koncentrerad än vad som är fallet i exempelvis USA och 

Storbritannien. Den historiska utvecklingen har sedan 1930-talet på grund av näringslivet, 

politiska intressen samt en lagstiftning som uppmuntrar korsägande i kombination med 

röstdifferentierade A- och B-aktier1, gjort att det svenska företagsklimatet influerats av 

familjeföretag med hög ägarkoncentration (Högfeldt, 2005). För att kontrollägare inte ska köra 

över minoritetsägarna syftar den svenska koden bland annat därför till att värna om de mindre 

ägarna (Jonnergård & Larsson, 2007). 

Den svenska koden implementerades i Sverige år 2005 för börsens största bolag och kom att 

gälla samtliga svenska bolag, vars aktier är upptagna till handel på svensk reglerad marknad, 

från och med 1 juli 2008. Koden har därefter reviderats ett flertal gånger för att eliminera 

brister. Liksom Cadbury Code och många andra länders koder, utgår den svenska koden från 

självreglering där de reglerade subjekten antingen kan välja att följa kodens rekommendationer 

eller förklara varför de inte gör det, enligt principen “följ eller förklara”. Det innebär att 

bolaget kan avvika från enskilda punkter i koden men att en informativ och företagsspecifik 

förklaring krävs till avvikelsen i bolagets bolagsstyrningsrapport (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2015). Denna princip har sitt ursprung i Cadbury Code med den 

bakomliggande anledningen att det var omöjligt att utveckla en modell som passar samtliga 

                                                 
1 Röstdifferentierade A- och B-aktier är värda olika mycket och som gör att bolagen kan få in kapital utan att avge 

för mycket kontroll. 
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bolag. Genom denna princip uppstår flexibilitet där bolagen kan anpassa efterlevnaden utefter 

dess egna förutsättningar (MacNeil & Li, 2006). 

1.2 Problemdiskussion 

Bakgrunden till koders spridning är länders åtagande i att förbättra det nationella 

bolagsstyrningssystemet. De två viktigaste faktorerna till implementering av koder är enligt 

Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) att koderna bidrar till ökad effektivitet samt legitimitet för 

bolagen. Medan interna krafter påverkar effektiviteten, påverkar externa krafter legitimiteten 

(Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004). Agentteorin har således inte bara påverkat forskningen 

om bolagsstyrning utan även utvecklingen av koder. Genom att ta itu med agentproblem, ses 

koderna som en kontrollmekanism som håller nere agentkostnader då de bidrar till en ökad 

transparens och ansvarstagande. Detta i sin tur bidrar till en ökad effektivitet bland bolagen 

(Cuomo et al, 2016). Dessutom bidrar koderna till att, på en nivå utöver den nationella lagen, 

komplettera och höja standarden för bolagsstyrningen genom att minska brister i det rättsliga 

systemet (Gunningham & Rees, 1997; Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004). 

Även institutionell teori har påverkat utvecklingen av koder (Zattoni & Cuomo, 2008). 

Exempelvis har externa tryck såsom globaliseringen och integrationen på de finansiella 

marknaderna påverkat kodernas spridning, som ett sätt att legitimera det nationella 

bolagsstyrningssystemet (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004). Enligt Gunningham och Rees 

(1997) bygger potentialen för självreglering på en institutionaliserad moralitet i att 

självregleringen efterlevs. Genom att bolagen följer de normer som råder på marknaden erhålls 

social acceptans och legitimitet eftersom de uppvisar en bild för samhället att de gör “det rätta” 

(Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004). Dessutom menar DiMaggio och Powell (1983) att 

effektivitet inte enbart är nyckeln till ett företags framgång, utan legitimitet krävs för att erhålla 

konkurrenskraft samt fortsatt överlevnadsförmåga genom att efterlikna den institutionella 

omgivningen. 

Liksom Aguilera och Cuervo-Cazurra (2004) förklarar Zattoni och Cuomo (2008) antagandet 

av koder utifrån effektivits- och legitimitetsskäl. Forskarna konstaterar att civil law länder, i 

kontrast till common law länder, implementerar koder utifrån legitimitetsskäl snarare än utefter  
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viljan att förbättra och effektivisera den nationella bolagsstyrningen2. Detta som ett tryck för att 

anpassa internationella metoder (från common law länderna) i syfte att uppnå legitimitet. 

Dessutom tenderar de principer som utges av common law- och civil law länder att täcka olika 

utbud. Medan common law länderna täcker principer som är mer relaterade till styrelsen, 

täcker civil law länderna principer som är mer relaterade till aktieägarnas rättigheter (Zattoni & 

Cuomo, 2008). Mot denna bakgrund påverkar alltså miljö (såsom ägarstruktur) och rättsligt 

ursprung (såsom aktieägarrättigheter) bolagens förhållningssätt till de nationella koderna. Det 

faktum att den svenska koden implementerades väldigt sent i Sverige, i förhållande till 

common law länderna, ger en antydan på att den svenska koden implementerades av 

legitimitetsskäl. Detta eftersom en kod inte ansågs tillföra något utöver Aktiebolagslagens 

(SFS 2005:551, fortsättningsvis ABL) reglering då ABL reglerade många av de frågor som i 

andra länder var föremål för självreglering (Skog, 2005).  

Det är aktieägarnas uppgift att utvärdera bolagets kodefterlevnad. Om bolaget väljer att avvika 

från en rekommendation i koden ska aktieägarna följaktligen utvärdera den motivering som ges 

till varför bolaget valt att avvika. Är aktieägarna inte nöjda med bolagets avvikelse eller den 

förklaring som angetts till en sådan avvikelse kan de antingen visa sitt missnöje eller i värsta 

fall sälja sina aktier (Hooghiemstra, 2012). Aktieägarna förväntas alltså utvärdera bolagets 

avvikelser och tillhörande avvikelseförklaringar. Samtidigt tyder tidigare forskning på att detta 

sker ytterst begränsat (MacNeil & Li, 2006). Exempelvis tenderar aktieägarna vara villiga att 

acceptera en bristande kodefterlevnad så länge företaget presterar bra. Även det faktum att 

oengagerade aktieägare är oförmögna att engagera sig i en utvärdering, då de inte har 

tillräckligt med information för att kunna göra en optimal bedömning, tyder på att kodernas 

princip “följ eller förklara” inte fungerar enligt dess syfte (MacNeil & Li, 2006). Detta 

explicerar en bristande effektivitet av kodernas flexibilitet, att undermåliga förklaringar inte 

leder till den öppenhet som koderna syftar till. Man kan därför ifrågasätta den nytta som den 

svenska koden avser att tillföra bolagsstyrningen. Tillämpar bolagen koden enbart av 

legitimitetsskäl? 

                                                 
2 De nationella rättssystemen brukar traditionellt delas in i två legala rättstraditioner; common law och civil law. 

Kännetecknande för common law länderna är ett spritt ägande med starka aktieägarrättigheter, liksom flexibla 

arbetsmarknader och en kortsiktig finansiering. Rättsordningen används av de länder som tillhört det brittiska 

imperiet såsom USA, Kanada och Australien. Av de två legala rättstraditionerna är civil law den äldsta och 

härstammar från romersk lag. Den civila rättstraditionen är den mest inflytelserika och mest spridda traditionen 

runt om i världen. Tre vanliga familjer identifieras inom den civilrättsliga traditionen; den tyska, den 

skandinaviska samt den franska. Kännetecknande för civil law länderna är stela arbetsmarknader, långfristig 

finansiering samt ett mer koncentrerat ägande (La Porta et al. 1998; Aguilera & Jackson, 2010). 
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Enligt MacNeil och Li (2006) är det svårt att bedöma huruvida principen “följ eller förklara” 

tillför bolagsstyrningen något positivt eller ej. Att den svenska koden, liksom många andra 

länders koder, bygger på denna princip innebär både för- och nackdelar. Det positiva är kodens 

flexibilitet, att bolagen kan tillämpa koden utefter vad som anses mest lämpligt utifrån dess 

enskilda förutsättningar (MacNeil & Li, 2006). Miljön som bolaget är verksamt i eller andra 

särskilda förhållanden kan göra att andra lösningar, än de som koden rekommenderar, är mer 

optimala för det enskilda bolaget. En eller flera avvikelser från koden ska därför inte bedömas 

som en sämre bolagsstyrning, utan är beroende av bolagets övriga omständigheter och 

förklaringen till avvikandet. Men, för att principen ”följ eller förklara” ska fungera är det 

viktigt att bolag som avviker från koden avger förklaringar till detta av god kvalitet (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2016). Det negativa är därför att principen kan missbrukas, dels 

genom möjligheten till avvikande och dels genom att förklaringarna är undermåliga. 

Exempelvis kan inflytelserika ägare överdrivet utnyttja möjligheten till avvikande på bekostnad 

av mindre inflytelserika ägare (Tagesson & Collin, 2015). I en svensk kontext är detta en 

anledning till att bolagens inställning till koden kan ifrågasättas, med tanke på den ägarstruktur 

som råder i Sverige. Kodens syfte är visserligen att större ägare inte ska kunna utnyttja sin 

dominerande ställning, men då sanktioner saknas vid en bristande kodefterlevnad kan detta 

komma att missbrukas av storägarna på bekostnad av minoriteten. Att det dessutom saknas 

riktlinjer som på ett tydligt sätt anger hur eventuella avvikelser ska motiveras gör att principen 

“följ eller förklara” ytterligare kan ifrågasättas, särskilt om det är så att ägarna brister i 

utvärderingen.  

Hur bolag tillämpar den svenska koden är något som Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

(fortsättningsvis Kollegiet) årligen studerar. Dels studeras hur väl koden fungerar genom att 

studera bolagens kodefterlevnad och dels görs en bedömning på förklaringarnas 

informationsvärde vid avvikelse (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Bedömningen av 

kvaliteten på en förklaring är enligt Kollegiet subjektiv och till största del upp till läsaren 

(såsom ägarna och andra intressenter) att bedöma då ingen definitiv “mall” existerar som 

klargör vad en förklaring ska innehålla. Ett riktmärke är dock att den bör vara informativ och 

företagsspecifik samt att förutom en motivering till avvikelsen krävs även en beskrivning på 

den alternativa lösning som valts istället (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016).  

Vad som kan utläsas ur Kollegiets statistik kring förklaringarnas informationsvärde, under de 

senaste fyra åren, är att det inte pågår en nedåtgående trend utan att det pendlar från år till år. 
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Exempelvis var andelen bristfälliga förklaringar under 2012 17 %, vilket under 2013 

förbättrades till 4 %, under 2014 ökades dock dessa siffror till 10 % för att sedan minska till 4 

% igen under 2015. Kollegiet uttrycker det som att “allt för många bolag lämnar inte tillräckligt 

informativa uppgifter enligt kodens hänvisningar” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). 

Undermåliga förklaringar är även ett genomgående problem internationellt, vilket medfört att 

EU-kommissionen infört ytterligare rekommendationer i syfte att förbättra förklaringarna 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Kravet på vad som anses utgöra god kvalitet på en 

förklaring blir dessutom högre för varje år, bland annat för att utvärderarna blir bättre på att se 

igenom undermåliga förklaringar (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Problematiken 

ligger således inte i att bolag avviker från koden, utan mer problematiskt är frågan kring hur en 

bristande kodefterlevnad förklaras av bolagen.  

Varför bolag tillämpar koden på olika sätt och anger olika grad av informativa förklaringar vid 

avvikelse är ett relativt outforskat område. Av de få studier som gjorts på området har dock 

samtliga forskare konstaterat att förklaringarna är av lågt informationsvärde, genom kortfattade 

och bristfälliga motiv till anledningen bakom avvikelsen (Arcot & Bruno, 2006; MacNeil & Li, 

2006; Hooghiemstra, 2012; Kluijtmans, 2016). Att det råder en bristfällig utforskning kring 

koder har gjort att kodernas nytta ifrågasatts (Thomsen, 2006). Arcot och Bruno (2006) 

konstaterade exempelvis att de bolag som avviker från den brittiska koden tenderar att i stor 

utsträckning avge standardiserade förklaringar med ett lågt informationsvärde. Dessutom 

konstaterades att förklaringarna sällan utvecklas eller förändras med åren, utan att det snarare 

är samma förklaringar som använts från år till år (Arcot & Bruno, 2006). 

Även Hooghiemstra (2012) påvisar att nederländska bolags förklaringar, i de fall avvikelser 

skett, inte når upp till den nivå som den nederländska koden kräver. Något som dessutom 

konstateras av Kluijtmans (2016), som gör en jämförande studie mellan Tyskland och 

Nederländerna avseende förklaringarnas informationsinnehåll. Aktieägarna verkar på så sätt 

bry sig mer om en “comply or perform” princip snarare än en “comply or explain” princip 

(Kluijtmans, 2016). Vad dessa studier konstaterar är dock motsägelsefullt i förhållande till 

Zattoni och Cuomo:s (2008) studie. Då Storbritannien karaktäriseras av ett spritt ägande med 

rättsursprung tillhörande common law länderna (La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer & 

Vishny, 1998), torde resultatet från Arcot och Bruno:s (2006) studie påvisat att bolagen avger 

företagsspecifika och informativa förklaringar snarare än bristfälliga. Tillämpningen av 

koderna tycks alltså ske utifrån legitimitetsskäl oavsett rättsligt ursprung. Förklaringarna verkar 
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således avges för att det är ett krav enligt kodernas princip (“comply or explain”/”följ eller 

förklara”), medan innebörden till varför man valt att avvika inte ges någon större vikt. På grund 

av dessa studiers motstridiga resultat påvisas dels att nyttan med koden kan ifrågasättas och 

dels att ytterligare studier inom området krävs. 

Utöver dessa studier är området avseende vad som påverkar förklaringarnas kvalitet relativt 

outforskat, och så vitt vi vet är det ingen som studerat detta i en svensk kontext. De studier som 

gjorts i Sverige studerar snarare olika interna och externa faktorer som påverkar efterlevnaden 

av koden, det vill säga enbart dess påverkan på antalet avvikelser (Larsson, Fredriksson & 

Zetterholm, 2009; Åslund & Yousef, 2011; Tagesson & Collin, 2015; Andersson & Burman, 

2016), vad som kännetecknar de bolag som avviker från koden och vilka punkter de avviker 

från (Bohlin & Kurtaj, 2009), samt bolagsstyrningsrapportens kvalitet utefter PwC:s 

granskningsmall (Fallemark & Öström, 2009).  

Denna uppsats bidrar därför med en utvidgning av tidigare forskning då det dels finns potential 

att utveckla de få tidigare studier som gjorts, och dels för att få en synvinkel ur en svensk 

kontext. Vad gäller Arcot och Brunos studie (2006) så genomfördes denna studie för över 10 år 

sedan. Med tanke på utvecklingen av bolagsstyrningskoder och de revideringar som gjorts 

sedan dess, är dessa resultat förmodligen inte replikerbara varken i en brittisk eller i en svensk 

kontext. Vad gäller Hooghiemstra:s (2012) studie innehåller denna enbart ett fåtal variabler 

gällande vad som kan tänkas påverka informationsinnehållet i förklaringarna, vilket kan 

utvecklas genom att inkludera fler variabler och som därmed kan ge en mer rättvisande bild när 

hänsyn tas till fler faktorer. Även det faktum att förklaringarna enligt Kollegiet är bristfälliga 

och inte tillräckligt informativa motiverar vidare forskning.     

Denna studie kan även vara av praktisk relevans för bland annat Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, eftersom den öppnar upp debatten kring kodefterlevnad och förklaringar till 

avvikelser (hur effektiv principen “följ eller förklara” är i Sverige), om striktare reglering krävs 

för hur bolagen bör förklara sina avvikelser. Insikter om vad det är för faktorer bland bolagen 

som gör att de har en bristfällig nivå i informationsinnehållet kan därför förväntas vara 

användbart i framtida utveckling av koden och på så sätt stärka dess nytta. 

Dessutom kan denna studie göra aktieägare mer upplysta om att förklaringarna inte alltid är 

tillräckligt bra motiverade. Att principen ”följ eller förklara” råder betyder inte att 

motiveringarna kan godtas utan vidare eftertanke, utan förklaringarna ska ha ett 
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informationsvärde till marknaden. Informationsinnehållet i förklaringarna anses vara viktigt 

främst av tre anledningar. För det första för att aktieägare, men också andra intressenter, ska få 

en bild av hur väl bolagen använder sig av kodens flexibilitet. För det andra för att aktieägare 

ska kunna göra en bedömning om huruvida avvikelsen är berättigad utefter bolagets 

förutsättningar och kunna göra ställningstaganden därefter. För det tredje för att Arcot och 

Bruno (2009) påvisar att det finns ett positivt samband mellan hög bolagsstyrningstransparens 

och ett bra resultat. 

Även det faktum att denna studie anses vara generaliserbar, inte bara i en svensk kontext utan 

även i en nordisk kontext, gör studien relevant. Med tanke på att de nordiska länderna har 

grundläggande likheter i bolagsstyrningen vad gäller lagstiftning, traditioner och allmän praxis, 

så kan denna studie även anses vara generaliserbar i en nordisk kontext. De nordiska länderna 

har sedan 2007 dessutom ökat samarbetet gällande självreglering inom bolagsstyrningen i syfte 

att uppnå en ökad samordning på området (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017b). 

Sammanfattningsvis är målet med denna studie att förklara vilka bakomliggande faktorer som 

påverkar nivån på informationsinnehållet i bolags förklaringar till avvikelser från den svenska 

bolagsstyrningskoden. Genom att identifiera gemensamma faktorer bland de bolag som avger 

samma typ av förklaringskvalitet, kan denna studie leda till en ökad förståelse kring huruvida 

bolag med den identifierade egenskapen tillämpar koden av legitimitets- eller effektivitetsskäl. 

Studien förväntas således resultera i ett teoretiskt bidrag kring vad som motiverar bolag att 

avge avvikelseförklaringar av olika kvalitet, för att därefter avgöra om tillämpning av koden 

sker i syfte att uppnå legitimitet eller effektivitet. 

Problemformulering: 

• Vad påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från 

rekommendationerna i Svensk kod för bolagsstyrning? 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att, utifrån ett longitudinellt perspektiv, förklara vad som påverkar 

informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning.   
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1.4 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I det inledande kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning kring utvecklingen och spridningen av 

nationella bolagsstyrningskoder. Detta mynnar ut i en problemdiskussion som berör syftet med 

koden och huruvida den implementerats på grund av effektivitet eller legitimitet. I detta kapitel 

argumenteras även för varför informationsnivån på förklaringar vid avvikelse från Svensk kod 

för bolagsstyrning är av intresse att studera, tillsammans med en genomgång av tidigare 

studiers resultat. Kapitlet avslutas med en disposition för uppsatsens fortsättning. 

Kapitel 2 – Metod 

I metodkapitlet behandlas inledningsvis en introduktion av uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter; agentteorin samt institutionell teori. Kapitlet följs sedan med en beskrivning 

av varför en deduktiv forskningsansats har valts. Kapitlet avslutas med att ange ett källkritiskt 

förhållningssätt till de informationskällor som använts i studien samt de etiska överväganden 

som gjorts. 

Kapitel 3 – Bolagsstyrning 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur det moderna begreppet av corporate governance 

utvecklats och spridits internationellt. Därefter diskuteras bolagsstyrning i den svenska 

kontexten utifrån den svenska bolagsstyrningsmodellen. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av den svenska koden för bolagsstyrning och dess princip “följ eller förklara”. 

Kapitel 4 - Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en ingående presentation av agentteorin samt den institutionella teorin. 

Detta följs med en presentation av studiens hypoteser, vilka härleds utifrån de två teorierna och 

formuleras utefter bolagsstyrningens centrala aktörer - aktieägarna, styrelsen, den verkställande 

direktören och bolaget. Dessa hypoteser antas kunna förklara varför bolag avger förklaringar 

av olika kvalitet. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de formulerade hypoteserna. 
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Kapitel 5 - Empirisk metod 

Kapitlet redogör grunderna för den empiriska studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis 

behandlas varför en kvantitativ undersökningsmetod, tillsammans med en longitudinell-

/tvärsnittsdesign, valts. Vidare presenteras studiens urval, följt av en bortfallsanalys. 

Avslutningsvis redogörs för hur datainsamling skett samt hur respektive variabler 

operationaliserats. 

Kapitel 6 - Empirisk analys och resultat 

Analyskapitlet introducerar först resultatet i form av deskriptiv data kring studiens samtliga 

variabler. I nästa steg presenteras resultaten från de sambandstestande analyser som gjorts 

mellan studiens oberoende variabler och förklaringarnas informationsinnehåll vid avvikelse 

från koden. Detta följs av en hypotesprövning där det förväntade resultatet ställs mot det 

faktiska. Kapitlet avslutas med reflektioner kring resultatet gentemot teorierna och vad tidigare 

studier har kunnat konstatera. 

Kapitel 7 – Slutsats och implikationer 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras av studiens resultat med hänsyn 

till studiens syfte. Slutsatserna bygger på de mönster som analysen påvisat i förhållande till 

tidigare studier och som leder fram till de teoretiska implikationer som studiens resultat anses 

ha bidragit till. Avslutningsvis presenteras även studiens praktiska implikationer samt vad som 

kan vara av intresse att studera vidare. 
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2 Metod 
 

I metodkapitlet behandlas inledningsvis en introduktion av uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter; agentteorin samt institutionell teori. Kapitlet följs sedan med en beskrivning 

av varför en deduktiv forskningsansats har valts. Kapitlet avslutas med att ange ett källkritiskt 

förhållningssätt till de informationskällor som använts i studien samt de etiska överväganden 

som gjorts. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

För att uppfylla studiens syfte utformas hypoteser som sedan testas för att identifiera vad det är 

som påverkar kvaliteten på förklaringar vid avvikelse från koden. Utgångspunkten, för att 

härleda hypoteserna, kommer att vara tidigare forskning på området samt de historiskt 

dominerande teorier inom bolagsstyrningen som kan tänkas förklara vilka egenskaper hos 

bolagen som kan ha en påverkan på deras inställning till koden. De teorier som anses vara 

väsentliga och som därmed kommer att utgöra grunden för denna studie är agentteorin samt 

institutionell teori.  

Med utgångspunkt i dessa teorier kommer informationsinnehållet i bolags förklaringar antas 

bero på olika aspekter. Bolagsstyrning är idag mer eller mindre synonymt med agentteorin, 

som är en av de mest grundläggande teorierna inom bolagsstyrningen. Utifrån agentteorin 

förklaras förhållandet mellan olika bolagsstyrningsaktörer där det mest grundläggande 

antagandet berör effekterna av separation av ägande från kontroll, vilken behandlar den 

intressekonflikt (agentproblematik) som uppstår i förhållandet mellan principal och agent i 

publika bolag (Jensen & Meckling, 1976). Bolaget ses som en uppsättning kontrakt där 

samtliga parter förutsätts sträva efter att maximera sin egen välfärd genom att agera i 

egenintresse. Detta skapar starka incitament för ägarna att kontrollera företagsledningen, varvid 

styrelsen erfordrats denna kontrollfunktion. Begreppet bolagsstyrning har sålunda uppstått för 

att skydda ägarna gentemot en opportunistisk företagsledning (Fama & Jensen, 1983). 

Agentteorin ligger även till grund för utvecklingen och spridningen av nationella 

bolagsstyrningskoder, i syfte att effektivisera bolagsstyrningen genom att ta itu med 

agentproblem. Koderna ses som en kontrollmekanism vilka håller nere agentkostnader genom 

att de bidrar till en ökad insyn för bolagets ägare (Cuomo et al, 2016). I motsats till de 
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anglosaxiska länderna, där agentteorin har sitt ursprung, uppstår agentproblematiken i en 

svensk kontext snarare i förhållandet mellan majoritets- och minoritetsägare (Jonnergård & 

Larsson, 2007). Detta mot bakgrund av att Sverige karaktäriseras av dominerande och aktiva 

ägare (även historiskt sett) (Högfeldt, 2005). Den svenska koden syftar därför snarare till att 

beakta samtliga ägarintressen genom att skydda minoritetsägarna från de större ägarnas 

maktmissbruk (Jonnergård & Larsson, 2007). Mot denna bakgrund kommer agentteorin att 

ligga till grund för studiens samtliga hypoteser, vilka baseras på de svenska 

bolagsstyrningsorganen - ägarna, styrelsen, Vd och bolaget - och dess olika egenskaper. Detta 

då det är dessa som kan tänkas ha störst inverkan på förklaringarnas informationsinnehåll. Då 

agentteorin behandlar förhållandet mellan dessa parter anses teorin vara en god grund att utgå 

ifrån.  

Agentteorin kommer i hypoteshärledningen även att kompletteras med den institutionella 

teorin. Detta på grund av att den institutionella teorin ser syftet med efterföljande av koder 

utifrån en annan synvinkel; av legitimitetsskäl snarare än effektivitetsskäl. Enligt DiMaggio 

och Powell (1983) framställer den institutionella teorin en organisations överlevnad på 

förmågan att anpassa sig efter sin omgivning samt rådande normer och praxis. Detta sker 

genom att imitera den institutionella miljö bolaget befinner sig i utefter för vad som anses 

legitimt (DiMaggio & Powell, 1983). Eftersom koden är en norm på marknaden legitimeras det 

nationella bolagsstyrningssystemet genom en hög kodefterlevnad, vilket skapar social 

acceptans och ett gott rykte för bolagen (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004). Mot bakgrund i 

institutionell teori kan det därför antas att informativa förklaringar vid bolags avvikelser från 

koden är ett resultat av legitimitetsbehov, medan förklaringar av sämre kvalitet ger en antydan 

på att legitimitetsbehovet inte är lika stort, att det uppnås på andra sätt eller att bolaget 

“kopierar” ett annat bolags förklaring. Institutionell teori kommer likt agentteorin att ligga till 

grund för studiens samtliga hypoteser, då bolagsorganen och dess olika egenskaper antas ha 

legitimitetsskapande effekt på informationsinnehållet. 

2.2 Forskningsansats  

Genom att redogöra för vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid 

avvikelse från koden uppnås syftet med studien. Då studien utgår från redan befintliga teorier 

samt tidigare forskning inom bolagsstyrningsområdet, har en deduktiv ansats valts för att 

härleda studiens hypoteser och som därefter underkastats en empirisk granskning (Bryman & 
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Bell, 2005). Teorin och hypoteserna ligger därför till grund för den datainsamling som krävts 

till den empiriska undersökningen.  

Att den deduktiva ansatsen är lämplig för denna studie är för att vi praktiskt vill testa den 

befintligt accepterade teorin som redan existerar på området. Detta för att studera hur väl den 

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

förklara informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från koden. Dock innebär 

detta en viss problematik då området är relativt outforskat i en svensk kontext. Men då 

liknande studier har genomförts i Nederländerna (Hooghiemstra, 2012) och Storbritannien 

(Arcot & Bruno, 2006), har dessa studier gett indikationer på vad som skulle kunna förklara 

kvaliteten på förklaringarna. Detta motiverar därför valet av en deduktiv forskningsansats. 

Även det faktum att Sverige, liksom Nederländerna, har andra traditioner än de anglosaxiska 

länderna (såsom Storbritannien) gör att vissa likheter i denna studie kan förekomma med den 

nederländska, även om studiens resultat inte är generaliserbart i en svensk kontext. Dessutom 

anses denna studie vara en utveckling av de tidigare svenska studier som gjorts på området, 

vilka undersökt faktorer som påverkar varför bolag väljer att avvika från koden (Bohlin & 

Kurtaj, 2009; Åslund & Yousef, 2011; Tagesson & Collin, 2015; Andersson & Burman, 2016). 

Det kan därför antas att de aspekter som påverkat kodefterlevnad i dessa studier även har en 

viss inverkan på förklaringarnas informationsinnehåll. Därför kommer även dessa studier ligga 

till grund vid utvecklandet av studiens hypoteser. 

Ytterligare ett argument för det deduktiva angreppssättet är att Kollegiet årligen genomför 

studier i syfte att studera hur väl koden fungerar genom att följa upp kodefterlevnad bland 

bolagen samt kvaliteten på förklaringarna. Detta gör att en viss mängd information redan fanns 

tillgänglig om vad som påverkar informationsinnehållet och som därmed har använts som 

grund vid hypoteshärledningen. 

2.3 Källkritik 

Då studien använt ett flertal olika informationskällor har ett källkritiskt förhållningssätt tagits 

till samtliga fall. Vid utformandet av den teoretiska referensramen har data inhämtats nästan 

enbart från vetenskapliga artiklar, hämtade från databasen OneSearch och som har kontrollerats 

för vetenskaplig granskning innan publicering, vilket gör dessa artiklar tillförlitliga. Eftersom 

området är relativt outforskat i Sverige har dock vissa av de tidigare studiers resultat som 



  

 

14 

refererats till varit Universitetsuppsatser, vilket kan ifrågasätta kvaliteten och dess 

tillförlitlighet som informationskälla.  

Ytterligare en informationskälla som använts genomgående i studien är Kollegiets hemsida, 

årsrapporter och koden. Eftersom Kollegiet är ett organ i Föreningen för god sed på 

värdepappersmarknaden som förvaltar och har ansvar för den svenska koden, bedöms även 

denna informationskälla som tillförlitlig. 

2.4 Etiska överväganden  

Etiken i samhällsvetenskapliga studier aktualiserar värderingarnas roll i en forskningsprocess 

som framförallt rör personlig integritet och datasäkerhet (Bryman & Bell, 2005). Vi har därför 

tagit ställning till etiska aspekter som kan komma att aktualiseras under studiens gång. De fyra 

etiska överväganden som gjorts är informationskravet (om berörda parter informeras om 

studiens syfte), samtyckeskravet (att deltagande i studien är frivilligt), konfidentialitetskravet 

(om berörda parter är anonyma) samt nyttjandekravet (om insamlad data används enbart för 

studiens syfte) (Bryman & Bell, 2005).  

När vi sett över våra etiska överväganden kan dessa inte komma att skada någon varken 

psykiskt eller fysiskt då studien bygger på data av offentlig information. Studien inkräktar 

varken på någon individs privatliv, diskriminerar någon eller innebär att deltagarna tvingas 

berätta klandervärda värderingar eller handlingar. Den empiriska undersökningens data är 

skapad av bolagen själva och ska enligt lag vara offentlig för allmänheten samt återfinnas i 

bolagens bolagsstyrningsrapport och/eller årsredovisning. Dessutom förblir de undersökta 

bolagen anonyma gällande dess förklaringar till avvikelser och pekas därmed inte ut. Inte heller 

görs några egna tolkningar av den insamlade informationen som på något sätt skulle skada 

företaget. 

Den insamlade datan ligger till grund enbart för denna studies syfte, att identifiera och 

kartlägga vad det är som påverkar hur informativa bolags förklaringar till avvikelser från koden 

är. Att ett bolag gör avvikelser är inte alltid negativt eftersom koden dels inte är tvingande och 

dels att kodefterlevnad är beroende av omständigheterna i bolagens omgivning för övrigt. Vad 

gäller förklaringarnas informationsinnehåll existerar i dagsläget ingen “mall” som tydligt 

beskriver vad en förklaring till avvikelse bör innehålla, varvid det är upp till bolaget att 

bestämma hur dess förklaring ska utformas och därefter upp till rapportens brukare att bedöma 
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kvaliteten på förklaringen. Detta leder till att de undersökta bolagen inte informerats om dess 

deltagande i studien dels eftersom förklaringar vid avvikelse i bolagsstyrningsrapporten är ett 

krav enligt kodens princip och offentligt för allmänheten att bedöma. Dels då majoriteten av de 

svenska börsnoterade bolagen som gör avvikelser från koden inkluderats i studien, vilket gör 

att inget särskilt bolag pekats ut.   



  

 

16 

3 Bolagsstyrning  
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur det moderna begreppet av corporate governance 

utvecklats och spridits internationellt. Därefter diskuteras bolagsstyrning i den svenska 

kontexten utifrån den svenska bolagsstyrningsmodellen. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av den svenska koden för bolagsstyrning och dess princip “följ eller förklara”. 

 

3.1 Utvecklingen av bolagsstyrning och spridningen till Sverige 

“Corporate governance handlar om styrning och kontroll av företag - om 

hur ett system av ägare, institutioner och regler skall vara utformat för att 

skapa en styrning och kontroll, som i största möjliga utsträckning bidrar till 

effektivitet och förnyelseförmåga i enskilda företag och i näringslivet som 

helhet och som därmed lämnar största möjliga bidrag till vår gemensamma 

ekonomiska välfärd”  

(Skog 2005, s. 11) 

Begreppet corporate governance, eller bolagsstyrning på svenska, är mycket gammalt men har 

levt en undanskymd tillvaro fram till början av 1980-talet (Jansson et al, 2013). Den moderna 

utvecklingen av bolagsstyrning inleddes i USA i början av 1980-talet som ett svar på att starka 

och egenmäktiga styrelser och företagsledningar handlade på ett sätt som stred mot ägarnas 

intressen. Dessa intressekonflikter skapade starka incitament för ägarna att hävda sin ägarmakt 

genom att stärka reglerna för hur bolagen skulle styras. Under 1990-talet utvidgades därför 

lagstiftningen bland de amerikanska bolagen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017c).  

Utvecklingen spred sig i början av 1990-talet till Europa och fick genomslag i Storbritannien i 

samband med utgivningen av Cadbury-rapporten (Skog, 2005). Enligt Cadbury-rapporten var 

grundproblemet, likt USA, förbättring av effektiviteten bland brittiska bolag i samband med en 

rad uppmärksammade bolagsskandaler. Företagsledningarna var dåligt kontrollerade, med stort 

utrymme att fatta beslut som gynnade de själva snarare än att ta beslut som bäst gynnade 

företaget och ägarna. Det krävdes således bättre riktlinjer för hur företagen skulle styras, varvid 

Corporate governance fick sitt genombrott i Europa (Jansson et al, 2013). I samband med 

Cadbury-rapporten utgavs frivilliga rekommendationer i syfte att effektivisera 

bolagsstyrningen bland de brittiska bolagen. Cadbury-rapporten följdes av ytterligare rapporter 
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och som till slut sammanställdes till den så kallade ”The Combined Code” (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2017c).  

Utvecklingen av corporate governance kom även att inledas i Sverige på 1990-talet i samband 

med tillsättningen av Aktiebolagskommittén vars uppdrag var att modernisera den svenska 

aktiebolagslagen. Detta ledde till en ny aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 januari 2006 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017c). Den verkliga utvecklingen av bolagsstyrning i 

Sverige kom således inte förrän under 2000-talet då en rad företagsskandaler skedde bland de 

svenska bolagen, varvid regeringen bekymrade sig över de svenska bolagens förtroende på en 

global marknad. Regeringen kom då särskilt att intressera sig för det som internationellt fått ett 

stort genomslag inom bolagsstyrningen – nationella bolagsstyrningskoder (Jansson et al, 2013).  

Svensk bolagsstyrning är idag nära kopplad den internationella utvecklingen samtidigt som den 

svenska modellen skiljer sig från den anglosaxiska modellen på grund av hur de svenska 

bolagen ägs, styrs samt kontrolleras (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017a; Skog, 2005). 

Den svenska bolagsstyrningen avser därför att hantera intressekonflikten mellan olika ägare 

samt fördelning av ansvar mellan de olika bolagsorganen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2017a). 

3.1.1 Den svenska modellen för bolagsstyrning 

 

Figur 1. Den svenska bolagsstyrningsmodellen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015) 

Enligt ABL ska ett börsbolag bestå av fyra beslutsorgan; bolagsstämman, styrelsen, den 

verkställande direktören samt revisorn - den så kallade svenska bolagsstyrningsmodellen – i 

syfte att skydda bolagets ägare. Bolagsstyrningsmodellen är uppbyggt i ett hierarkiskt 

förhållande, med bolagsstämman i toppen, styrelsen som en mellanhand och till sist den 

verkställande direktören. Dessutom ska bolagsstämman utse en revisor, ett kontrollorgan, som 
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står utanför beslutshierarkin och därmed utanför bolagets kontroll. Revisorns uppgift som ett 

oberoende kontrollorgan är att, å bolagsstämmans vägnar, övervaka styrelsen och 

företagsledningen. Den svenska bolagsstyrningsmodellen bygger på en tydlig rollfördelning 

mellan bolagsorganen, men trots en tydlig rollfördelning är samspelet organen emellan ytterst 

viktigt (Skog, 2005). Nedan beskrivs de olika organens uppgifter mer utförligt. 

3.1.1.1 Ägare  

I det svenska samhället betonas vikten av aktiva ägare i bolagen då de genom att bidra med 

kapital till bolaget, svarar för näringslivets försörjning av riskkapital. Aktieägarna utövar sitt 

inflytande på bolagsstämman. Genom ett aktivt deltagande på bolagsstämman har ägarna 

möjlighet att utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet 

i den riktning som ligger i deras intressen, såsom val av revisor samt styrelsens och 

valberedningens sammansättning. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015) 

Ägarstrukturen har en stor inverkan på ägarnas inflytande i bolaget. Då en eller ett fåtal 

storägare utövar kontroll över de flesta svenska bolagen, tar dessa ägare ofta särskilt ansvar för 

bolaget genom sin aktiva ägarroll (Högfeldt, 2005), vilket illustreras bland annat genom 

deltagande i styrelsen. Dock har detta, som tidigare nämnts, medfört en viss problematik i att 

dessa ägares makt över bolaget inte får missbrukas på bekostnad av övriga ägare, varför ABL:s 

minoritetsskydd tillsammans med koden syftar till att begränsa kontrollägarnas inflytande 

(Jonnergård & Larsson, 2007; Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 

3.1.1.2 Bolagsstämma  

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är på bolagsstämman som samtliga 

aktieägare kan utöva sitt inflytande och således påverka bolaget och dess verksamhet 

(Svernlöv, 2011). I hierarkin har stämman en överordnad ställning, i förhållande till bolagets 

styrelse och den verkställande direktören, och kan avgöra varje fråga i bolaget som inte faller 

under styrelsens eller den verkställande direktörens kompetens (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2015). Varje aktieägare har rätt att delta på stämman oavsett ägarandel och är 

fria att tillvarata sina egna intressen utan hänsyn till andra. Dock är det upp till stämman att inte 

fatta beslut som ger en viss aktieägare fördel på bekostnad av en annan ägare eller bolaget 

(Svernlöv, 2011). 
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3.1.1.3 Styrelsen 

Styrelsen är ett bolagsorgan underordnat bolagsstämman med skyldighet att rätta sig efter 

bolagsstämmans föreskrifter. Varje bolag ska ha en styrelse, utsedd av bolagsstämman. Lagen 

(ABL) tillger styrelsen stor beslutskompetens men som begränsas i förhållande till 

bolagsstämman. Arbetsuppgifter kan via styrelsen delegeras vidare, men ansvaret för bolaget 

och dess förvaltning bärs fortfarande av styrelsen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 

Styrelsen tillsätts i bolaget i syfte att minska informationsasymmetri mellan bolagets ägare och 

företagsledning. Detta uppfylls genom att styrelsen har tre primära funktioner; att kontrollera 

ledningen, stödja bolaget genom att använda sitt sociala nätverk samt besluta och leda 

företagsledningen i det strategiska arbetet (Jansson et al, 2013). Styrelsen ska alltså förvalta 

bolagets verksamhet i enlighet med ägarnas intressen samt avkastningskrav.  

Styrelsen kan bestå av dels interna ledamöter, personer som är anställda i företaget, och som 

därmed har stor insikt i den dagliga verksamheten. Dels av externa ledamöter, personer som 

inte är anställda i företaget och som inte har någon koppling till den dagliga verksamheten 

(Jansson et al, 2013). Dessa ledamöter bidrar med information och kunskap ur ett externt 

perspektiv. Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2015) får högst en av styrelsens 

ledamöter arbeta i bolagets ledning. Dessutom ska minst hälften av styrelseledamöterna vara 

oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, vilket innebär att de svenska börsnoterade 

bolagen till övervägande del består av externa ledamöter. Minst två av styrelseledamöterna ska 

även vara oberoende i förhållande till bolagets ägare. Detta förklaras av den ägarstruktur som 

råder i Sverige, som uppmuntrar en aktiv ägarroll (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 

I internationell bemärkelse innebär dock detta att oberoendekravet gentemot ägarna i den 

svenska koden inte är lika strikt reglerat. Exempelvis anger den brittiska koden att majoriteten 

av styrelseledamöterna ska vara oberoende gentemot bolaget och dess ledning, såväl som 

gentemot bolagets ägare (The Financial Reporting Council, 2016). 

3.1.1.4 Verkställande direktör  

Bolagets verkställande direktör (Vd) är i förhållande till styrelsen ett underordnat organ vars 

uppgift är att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd:n 

ansvarar således för den dagliga verksamheten under kontroll av styrelsen. Vd:n får sitta med i 

styrelsen men inte vara dess ordförande (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 
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3.1.1.5 Revisor 

Bolagets revisor utses av bolagsstämman och är det kontrollorgan som utanför bolagets 

beslutshierarki är ett verktyg för ägarna att övervaka bolagsorganen. Denna 

övervakningsfunktion ligger därmed utanför bolagets kontroll. Revisorns uppgift är att granska 

bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och Vd:ns förvaltning (ABL, 9:3; 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). Detta i syfte att tillgodose investerare och övriga 

intressenter med information om företaget som på ett rättvisande sätt speglar verksamheten och 

dess utfall. Revisorn är således en länk mellan två parter där denne behöver vinna dessa parters 

förtroende (Öhman, 2004). Revisorns oberoende och objektivitet är därför viktiga aspekter för 

att kunna göra en optimal granskning (Jonnergård & Stafsudd, 2009), och får inte låta sitt 

arbete styras av styrelsen eller ledningen. Rapportering sker till ägarna genom att avge en 

revisionsberättelse vid räkenskapsårets slut (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 

Revisorns roll är även att övervaka att bolagen tillämpar den svenska koden på ett 

tillfredsställande sätt, dock utan att ha en dömande roll över hur bolagen väljer att tillämpa 

samt motivera avvikelser (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 

3.2 Regler och normer inom svensk bolagsstyrning 

Bolagsstyrning i Sverige regleras av en kombination av lagstiftning och normer, däribland 

främst Aktiebolagslagen samt Svensk kod för bolagsstyrning. 

3.2.1 Aktiebolagslagen 

Bolagsstyrning i svenska börsbolag regleras av Aktiebolagslagen (ABL), vilken omfattar 

grundläggande regler om bolagets organisation. Lagen reglerar vilka bolagsorgan som ska 

finnas i ett aktiebolag, organens respektive uppgifter och ansvar samt relationen organen 

emellan och gentemot övriga intressenter (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). Lagen 

fokuserar även på att stärka aktieägarnas rättigheter i förhållande till styrelsen och 

företagsledningen som kan ha ekonomiskt skilda intressen från ägarnas. ABL:s syfte är således 

att sätta en miniminivå för bolagsstyrningen samt hur intressekonflikter i bolagen ska hanteras 

(Jansson et al, 2013). 

Som ett komplement till ABL har olika normer såsom den svenska koden för bolagsstyrning 

implementerats i syfte att höja lagens minimikrav om vad god bolagsstyrning är och därmed 

stärka förtroendet för de svenska börsbolagen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015). 
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3.2.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

Den svenska koden är från början framtagen genom ett samarbete mellan 

Förtroendekommissionen och näringslivet (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015), vilket 

innebär en samreglering av näringslivet samt decentrering av regleringen där staten inte är 

ensam upphovsman (Gunningham & Rees, 1997; Black, 2001). Kollegiet är ett normgivande 

organ inom området för bolagsstyrning och som ansvarar för den svenska koden. Kollegiet 

ansvarar för att fortlöpande hålla koden uppdaterad med hänsyn till utvecklingen såväl i 

Sverige som internationellt (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). 

3.2.2.1 “Följ eller förklara” 

På grund av att koden har en bred målgrupp råder, som tidigare nämnts, principen ”följ eller 

förklara” för att kunna anpassas efter bolagens enskilda förutsättningar. Det innebär att den 

svenska koden har nått en hög nivå av acceptans hos dess brukare och att tillämpningen 

därmed är normativt god. En eller flera avvikelser från koden ska därför inte dömas som en 

sämre bolagsstyrning, utan är beroende av bolagens övriga omständigheter och förklaringen till 

avvikandet (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). 

3.2.2.2 Revideringar 

Koden har sedan dess implementering 2005 reviderats ett flertal gånger för att eliminera 

brister. Revideringar sker utefter den allmänna debatten, lagändringar, internationell reglering 

eller utefter forskningsresultat (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). De större 

revideringar som skett av koden skedde under åren 2008, 2010 samt 2015. Revideringen 2008 

innebar, utöver att koden från och med detta år gäller för samtliga bolag noterade på Nasdaq 

OMX Stockholm och NGM Equity, att koden förenklades samt kortades ner utan att detta 

sänkte ambitionsnivån för vad som betraktas som god bolagsstyrning (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2009).  

Revideringen som trädde ikraft 2010 innebar några större justeringar efter att EU-

kommissionen bland annat lämnat nya rekommendationer gällande ersättningar till ledande 

befattningshavare, vilket medförde att Årsredovisningslagen (ÅRL, SFS 1995:1554) och ABL 

fått ändringar som påverkat koden. Nasdaq OMX Stockholm tog dessutom bort sina 

bestämmelser avseende styrelseledamöters oberoende, vilket istället flyttades över till koden 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010b).  
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Den senaste större revideringen, som trädde i kraft 1 november 2015, innebar även den några 

större justeringar bland annat avseende hållbarhetsperspektiv, intern kontroll, 

styrelseutvärdering, ersättningar till styrelseledamöter samt intressekonflikter gällande 

valberedningens ledamöter (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Utöver dessa 

revideringar har det även mellan revideringarna släppts tilläggsanvisningar som sedan 

implementerats vid efterföljande revidering av koden. 

3.2.2.3 Avvikelsestudier av Kollegiet 

Kollegiet har, som tidigare framgått, ingen dömande roll över hur bolag tillämpar koden. 

Däremot gör Kollegiet årligen undersökningar i syfte att påvisa eventuella brister med dess 

utformning. Man följer dels upp hur väl koden fungerar genom att studera bolags 

kodefterlevnad och dels görs en bedömning av informationsvärdet i förklaringar till avvikelser. 

Undersökningarnas resultat utgör grunden för kodens fortsatta utveckling (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2016).  

I Kollegiets årsrapport (2008), som behandlar bolagsstyrningsåret 2007, påvisades betydande 

brister både vad gäller att dels lämna en förklaring vid avvikelse och dels att 

informationsvärdet i de förklaringar som ges är undermåliga. Förklaringar till avvikelse ansågs 

vara den del i koden som fungerar minst tillfredsställande, varvid förbättringar i detta avseende 

fick hög prioritet för kodens fortsatta utveckling. Revideringen av koden 2008 kom därför att 

innebära att motiven till avvikelse utvidgats till att även inkludera den alternativa lösning som 

valts framför det koden rekommenderar, i ett försök att förbättra förklaringarnas 

informationsvärde (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010b).  

I Kollegiets avvikelsestudie för bolagsstyrningsåret 2009, konstateras att 163 av totalt 182 

rapporterade avvikelser innehåller en förklaring. För övriga 19 avvikelser saknas en förklaring, 

liksom att det för ytterligare 16 rapporterade avvikelser (där en förklaring angetts) saknas 

motiv till den alternativa lösning som valts istället. Otillräckliga förklaringar, enligt Kollegiets 

krav, saknades för 29 % av samtliga rapporterade avvikelser. Detta innebar att den positiva 

trend som revideringen av koden 2008 förväntades tillföra inte skett som avsett (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2010b). En tänkbar anledning till detta kan vara att revideringen 2008 

även innebar att koden kom att gälla samtliga bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm samt 

NGM Equity, varvid dessa bolag inte hunnit anpassa sig och skapat erfarenhet för denna typ av 

rapportering. Kollegiet motiverade det som att då förklaringarnas otillräckliga kvalitet ligger 
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kvar på samma nivå som tidigare år (till och med högre än vid implementeringen av koden 

2005 - 28%), så finns betydande utrymme för förbättringar.  

I Kollegiets årsrapport (2016), som behandlar bolagsstyrningsåret 2015, påvisades dock att det 

skett en rejäl minskning av bristfälliga förklaringar och att informationsvärdet i dessa därmed 

blivit bättre än vad som varit fallet under tidigare år. Bolagen har kommit att uppvisa en mer 

ambitiös inställning till tillämpandet av koden, där antalet brister vad gäller detaljer i 

förklaringarna har minskat sammantaget sett. 4 % av de rapporterade avvikelserna ansågs vara 

otillräckliga, eller informativt dåliga. Dock är det enligt Kollegiet fortfarande allt för många 

bolag som inte lämnar tillräckligt informativa uppgifter enligt kodens hänvisningar (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2016). 

Kollegiet bytte dessutom uppdragstagare inför årsrapporten för bolagsstyrningsåret 2015, det 

vill säga de som utför den årliga undersökningen å kollegiets vägnar. Bytet innebar att 

jämförbarheten med tidigare undersökningar inte blir fullständig, varför den 

kvalitetsförbättring som påvisas för 2015 års undersökning delvis kan beror på bytet av 

uppdragstagare  (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). 

I Diagram 1 nedan illustreras fördelningen av undermåliga förklaringar i den utveckling som 

Kollegiet uppmärksammat sedan kodens implementering 2005 fram till 2015 (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning 2009; 2010b; 2016). En positiv trend kan, som tidigare nämnts, 

konstateras då andelen undermåliga förklaringar totalt sett har minskat från 28 % till 4 %, men 

att vissa år är utmärkande då förklaringarnas kvalitet blir sämre än det föregående året. 

Exempelvis förbättrades förklaringarnas kvalitet mellan åren 2005 (28 %) och 2007 (15 %), för 

att sedan försämras under åren 2008 (27 %) och 2009 (29 %). Därefter, mellan 2009 och 2010, 

skedde nära en halvering av andelen undermåliga förklaringar men som åren därefter, 2011 till 

2012, försämrades igen. Under 2013 förbättrades dock förklaringarna markant då enbart 4 % 

ansågs vara undermåliga, men som återigen försämrades under 2014 då 10 % av förklaringarna 

ansågs vara undermåliga. Under 2015 återkommer 2013:s “goda” nivå. Då denna siffra inte är 

helt jämförbar med tidigare år, på grund av bytet av uppdragstagare, är det osäkert om dessa 

resultat stämmer (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Det kan därmed inte med 

säkerhet fastställas att förklaringarnas kvalitet ligger på denna nivå eller om revideringarna av 

koden vid samtliga tillfällen (2008, 2010 och 2015) har haft en positiv inverkan eftersom 

kvaliteten på förklaringarna pendlar mellan åren. 
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Diagram 1. Undermåliga förklaringar  
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4 Teoretisk referensram 
 

Kapitlet inleds med en ingående presentation av agentteorin samt den institutionella teorin. 

Detta följs med en presentation av studiens hypoteser, vilka härleds utifrån de två teorierna 

och formuleras utefter bolagsstyrningens centrala aktörer - aktieägarna, styrelsen, den 

verkställande direktören och bolaget. Dessa hypoteser antas kunna förklara varför bolag 

avger förklaringar av olika kvalitet. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de 

formulerade hypoteserna. 

 

4.1 Agentteorin 

Den svenska modellen för bolagsstyrning kan utifrån dess olika beslutsorgan - aktieägare, 

styrelse och Vd - till stor del grundas på agentlogiken, vilken ofta framställs som synonym med 

vad god bolagsstyrning innebär. Agentteorin ligger även till grund för kodernas utveckling 

(Cuomo et al, 2016), vilket gör agentteorin som en central utgångspunkt i denna studie och för 

härledning av studiens hypoteser som ämnar ge en förklaring till vilka faktorer som påverkar 

hur informativa förklaringar företag ger vid avvikelse från koden. De faktorer som antas ha en 

inverkan på förklaringarnas kvalitet baseras på den svenska modellens beslutsorgan, varvid en 

indelning kommer att göras utefter dessa. 

Agentlogiken berör förhållandet mellan agenten (företagsledaren) och dess uppdragsgivande 

principal (ägare) samt effekterna av separation av ägande från kontroll. Då ägarna inte har full 

insyn i bolaget över hur företagsledare och övriga parter verksamma inom bolaget agerar, 

uppstår informationsasymmetri. Detta eftersom ledningen besitter mer information om 

företaget än ägarna samtidigt som ledningen kommer att drivas av sitt egenintresse, något som 

inte alltid går i linje med ägarnas avkastningskrav (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983).  

Organisationen förkroppsligas enligt agentteorin som en uppsättning av kontrakt - “nexus of 

contracts” - där samtliga parter förutsätts agera i egenintresse för att maximera sin egen välfärd 

(Jensen & Meckling, 1976). I varje kontrakt finns en uppdragsgivande principal, en part som 

vill ha ett uppdrag utfört, och en agent, en part som förväntas utföra detta uppdrag å 

principalens vägnar. Då dessa parter antas ha motstridiga mål, uppstår intressekonflikter - den 

så kallade agentproblematiken. Agenten förutsätts således agera opportunistiskt genom att 
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vidta åtgärder som avviker från ägarnas intressen (Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980; 

Fama & Jensen, 1983).  

Denna grundläggande intressekonflikt introducerades i Jensen och Meckling:s studie från 

1976, som ett resultat av det ägarbeteende som växte fram under 1970-talet i USA. 

Avregleringarna på de finansiella marknaderna under denna tid gjorde att ägarna började agera 

rationellt genom portföljdiversifiering (Cuthbert & Dobbins, 1980). Genom att diversifiera sitt 

aktieinnehav kunde de skydda sig mot misslyckanden i ett visst företag eftersom att då berodde 

dennes förmögenhet inte alltför mycket på något särskilt företag. Genom att reducera 

portföljens risk hade investerarna inte något särskilt intresse i att personligen övervaka 

styrningen och de detaljerade aktiviteterna i företagets verksamhet (Fama, 1980). En stor risk 

uppstod därför för att ledningen inte skulle fullgöra sina skyldigheter i att styra företaget utifrån 

ägarnas intressen, utan snarare utefter dess egenintresse (Jensen & Meckling, 1976).  

För att reducera de agentkostnader som agentkonflikterna kan resultera i, menar 

agentteoretikern Fama (1980) att man bör separera ägande från kontroll. Eftersom de två 

funktioner som en entreprenör i allmänhet utövat - management och risktagande - bedrivs av 

separata aktörer i stora och komplexa företag, behövdes övervakning och kontroller i 

beslutsprocessen när beslutschefer inte längre var ägare i företaget själva och som därmed inte 

bar risken för förmögenhetseffekterna av sina fattade beslut. För att effektivt övervaka 

ledningen behövdes således kontrollsystem så att dessa är motiverade och disciplinerande att 

agera och ta beslut som maximerar aktieägarnas avkastningskrav. Sådan disciplinering av 

ledningen sker bland annat genom chefsarbetsmarknaden eftersom framtida arbetsuppdrag 

riskerar att gå förlorade om ledningen agerar på ett sätt som strider mot ägarnas intressen 

(Fama, 1980). Främst är det dock en styrelses roll att disciplinera och övervaka de beslut som 

initieras och genomförs av ledningen (Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980; Fama & Jensen, 

1983). Styrelsen har därför en central roll inom agentteorin att för ägarnas räkning kontrollera 

ledningens dagliga agerande i verksamheten (Jensen & Meckling, 1976). 

Utifrån agentteorin har även koder världen över utvecklats i syfte att å ägarnas vägnar öka 

insynen i bolaget. På så sätt reduceras agentkostnader då detta är ytterligare ett kontrollverktyg 

för ägarna, utöver styrelsen, att granska och övervaka ledningens förvaltningsbeslut. 
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4.2 Institutionell teori 

Även institutionell teori används genomgående i denna studie för att öka förståelsen kring vilka 

faktorer som har en inverkan på förklaringarnas kvalitet då bolag avviker från koden. Detta då 

teorin ligger till grund för att förklara kodernas spridning internationellt, från att från början ha 

varit ett anglosaxiskt fenomen (Zattoni & Cuomo, 2008). Den institutionella teorin används 

inom företagsekonomisk forskning i syfte att identifiera och klargöra hur olika faktorer har en 

inverkan på hur förändringar sprider sig i institutionella kontexter, beroende på dess historia 

och de regler som råder (DiMaggio & Powell, 1983). Institutioner definieras som de stabila 

sociala ordningarna i samhället, vars strukturer och rutiner skapar stabilitet och mening åt 

sociala beteenden och som med tiden uppfattas som självklara (Meyer & Rowan, 1977).  

Enligt Deegan och Unerman (2011) förklarar institutionell teori varför företag tenderar att 

efterlikna dess institutionella omgivning i syfte att erhålla legitimitet. Legitimitet är förknippat 

med värderingar om vad som är “rätt” och är nära knutet till såväl bolagets värderingar som de 

värderingar som råder i samhället (Ljungdahl, 1999). Ur ett legitimitetsperspektiv tar bolaget 

efter processer och strukturer som är allmänt accepterade eller förväntade för att framstå som 

legitima (Ljungdahl, 1999). Detta leder till att företagen blir alltmer homogena (Meyer & 

Rowan, 1977). Utifrån institutionell teori visar företaget således, genom att efterlikna dess 

institutionella miljö, homogenitet och stabilitet i miljön bolaget verkar inom, exempelvis 

genom sättet att redovisa på (Deegan & Unerman, 2011).  

Förmågan att erhålla legitimitet är grunden för ett företags överlevnad (DiMaggio & Powell, 

1983), något som efterlevnad av vedertagna normer och regler bidrar till såsom koden. 

Erhållandet av legitimitet uppnås inte enbart via hänsynstagande till interna faktorer utan även 

via externa faktorer, såsom intressenters åsikter om bolaget (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 

2004). Bolagets inställning till koden kan därmed påverka olika intressenters uppfattningar om 

hur väl bolaget förvaltas. Det är exempelvis svårt att attrahera utländskt kapital om företaget 

inte efterlever de normer som av samhället och marknaden uppfattas som legitimt (Skog, 

2005). Att inte leva upp till det som av samhället anses vara allmänt accepterat kan därför leda 

till bristande legitimitet för bolaget i fråga.  

Institutionell teori ger alltså en förklaring på hur företag svarar på påtryckningar från 

omgivningen genom att anpassa sig efter andra framgångsrika företag eller till sociala och 

kulturella krav. En process som benämns som isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). 
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Förändringar genom isomorfism försöker exempelvis ge en förklaring till varför företag 

frivilligt lämnar ifrån sig mer information än vad som enligt olika krav anses som nödvändigt. 

De företag som går emot isomorfismen och därmed agerar annorlunda än övriga företag kan 

lätt kritiseras. Det finns tre olika typer av isomorfism; tvingande isomorfism, normativ 

isomorfism och mimetisk isomorfism (Deegan & Unerman, 2011). 

Tvingande isomorfism innebär att organisationer med tiden tvingas att allt mer efterliknar 

varandra. Detta på grund av lagar, regler, standarder samt formella- och informella krav från 

intressenter, regering eller övriga organisationer på fältet där ett beroendeförhållande existerar 

(DiMaggio & Powell, 1983). 

Normativ isomorfism innebär att människors tankar eller organisationers agerande tenderar att 

uppvisa likvärdigt beteende som andra organisationer under påverkan av branschspecifika 

normer, liknande utbildningsbakgrund, gemensamma mötesforum eller andra typer av nätverk, 

för att inte uppfattas som annorlunda. Avvikande från normerna kan nämligen innebära 

utanförskap samt minskat konkurrenskraft (DiMaggio & Powell, 1983). 

Mimetisk isomorfism innebär att organisationer verksamma inom samma eller liknande bransch 

tenderar att ta efter eller härma varandra för att inte förlora konkurrenskraft eller på annat sätt 

vara allt för avvikande. Osäkerheten är den bakomliggande faktorn till imitationsprocessen 

(DiMaggio & Powell, 1983). Genom mimetisk isomorfism förbättras eller bibehålls bolagets 

legitimitet genom att påverka intressenternas uppfattning om bolaget. Mimetisk isomorfism 

bygger i många fall indirekt på tvingande isomorfism då den utan den tvingande isomorfismen 

i många fall inte skulle uppstå (Deegan & Unerman, 2011). 

Strävan efter legitimitet ger följaktligen upphov till isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). 

Implementeringen av den svenska koden var ett resultat av strävan att erhålla legitimitet genom 

att efterlikna det som av den institutionella omgivningen ansågs utgöra god bolagsstyrning 

(Zattoni & Cuomo, 2008). Genom att redovisa utökad information, ökar bolagets transparens 

och som stärker intressenternas förtroende för bolaget. Att samtliga börsnoterade företag är 

skyldiga att redovisa hur de förhåller sig till koden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2010a) kan ses som en form av tvingande isomorfism, samtidigt som kodens princip “följ eller 

förklara” gör att kodefterlevnad även kan förklaras utifrån normativ och mimetisk isomorfism. 

Exempelvis då förklaringen kopieras för att inte utmärkas som alltför avvikande. 
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4.3 Hypoteser 

Med utgångspunkt i agentteorin och den institutionella teorin kommer studiens hypoteser, i det 

följande, att härledas utifrån den svenska modellens bolagsorgan - ägarna, styrelsen samt Vd 

och bolaget. 

4.3.1 Ägare 

Agentkostnader uppstår som ett resultat av att ägare inte är verksamma i den dagliga 

verksamheten. Ägarna bör därför försäkra sig om att ledningen arbetar i enlighet med deras 

intressen och inte riskerar deras kapital (Fama & Jensen, 1983; Shleifer & Vishny, 1997). Då 

koder ses som en kontrollmekanism som håller nere agentkostnader är detta ett sätt för ägarna 

att försäkra sig om att ledningen förvaltar deras satsade kapital väl (Cuomo et al, 2016).  

Det är bland annat ägarnas uppgift att göra en välgrundad bedömning över huruvida bolaget 

motiverat en avvikelse från koden på ett tillfredsställande sätt (MacNeil & Li, 2006). Ägarna 

har därför en stor inverkan på hur väl motiverade förklaringarna är, varvid en stor del av denna 

studies hypoteser härleds utifrån olika ägaregenskaper såsom ägarstruktur och ägarkategorier. 

Utifrån ett institutionellt perspektiv så spelar aktörernas makt en avgörande roll för att fastställa 

hur organisationer anpassar sig till sina institutionella omgivningar (DiMaggio & Powell, 

1983), varvid både ägarstruktur och ägarkategori bör ha en avgörande roll för hur väl företaget 

anpassar sig till det ökade institutionella trycket mot att avge informativa förklaringar vid 

avvikelser från koden. 

4.3.1.1 Ägarstruktur 

Huruvida investerare är intresserade av bolagets inställning till koden kan antas bero på den 

ägarstruktur som råder i bolaget. Vid ett spritt ägande innehar inte någon särskild ägare 

betydande kontroll i bolaget som aktivt och effektivt kan övervaka företaget och dess ledning. 

Små ägare innehar ofta en passiv ägarroll och därför inte något särskilt engagemang i att 

kontrollera de dagliga aktiviteterna i bolaget (Hedlund, Hägg, Hörnell & Rydén, 1985). På 

grund av detta har små ägare dålig insyn i bolaget och som gör koden till ett lämpligt 

kontrollverktyg för dessa ägare att hålla nere agentkostnader genom den transparens som koden 

tillför (Cuomo et al, 2016). Medan vid en hög ägarkoncentration minskas dessa agentproblem 

då förekomsten av aktiva och kontrollerande ägare har större möjlighet att övervaka ledningen 
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genom dess insyn i bolaget (Shleifer & Vishny, 1997). Kontrollägare har den information som 

önskas, varvid de inte bör vara lika beroende av ytterligare kontrollmekanismer.  

Ägarförhållandena skiljer sig i en svensk kontext gentemot de anglosaxiska länderna (La Porta 

et al, 1998). Trots ett antal svenska bolagsstyrningsreformer som konvergerat mot den 

anglosaxiska, så innehåller svensk bolagsstyrning fortfarande en mängd landsspecifika 

egenskaper (Jonnergård & Larsson-Olaison, 2016). Den aktivt, koncentrerade ägarstruktur som 

råder i Sverige ger enligt Jansson (2013) en aspekt på den institutionella logik som råder i det 

svenska samhället av ansvarsfulla “real owners”3, något som ligger rotat i en del av svensk 

“path dependence”4 (Jonnergård & Larsson-Olaison, 2016). 

På grund av den svenska koncentrerade ägarstruktur som rått sedan 1930-talet (Högfeldt, 2005) 

har efterfrågan på minoritetsskydd ökat (Jonnergård & Larsson-Olaison, 2016). Detta har 

hanterats genom att reglera ett införande av majoritetskrav på oberoende styrelseledamöter i 

den svenska koden, vilka ska fatta beslut i enlighet med samtliga ägarintressen (Jonnergård & 

Larsson-Olaison, 2016). Vid implementering av den svenska koden menar dock Jonnergård 

och Larsson-Olaison (2016) att den svenska Kodgruppen gick ganska långt för att tillmötesgå 

vissa kontrollägare i att deras praxis skulle upphöjas till kod. Dessa kontrollägares inverkan på 

kodens utformning innebär att de har fått ett stort inflytande över koden (Jonnergård & 

Larsson-Olaison, 2016). Införandet av oberoende ledamöter i styrelsen kom då enbart att 

innefatta ett majoritetskrav gentemot bolaget och dess ledning, men inte gentemot ägarna. 

Detta är en skillnad gentemot de anglosaxiska länderna som infört majoritetskravet gentemot 

samtliga parter (The Financial Reporting Council, 2017).  

                                                 
3 Den svenska modellen av koncentrerat ägande där de stora aktieägarna vanligtvis utövar aktiv kontroll i 

företagen, ger enligt Jansson en aspekt på den institutionella logik som råder i svenskt samhälle och media för vad 

som är ett legitimt ägarbeteende. Det svenska samhället och media har en bild av att det behövs en stark ägare i 

företaget, så kallad ”real owner”, för företagets framgång. Att vara en ”real owner” innebär att ha egenskaper 

som integritet, kompetens, långsiktigt beteende och som disciplinerar företagsledningen samt har legitimt 

inflytande. Denne ägare tar hand om sin egendom och undviker skandaler. Ägare som inte kan uppfylla denna roll 

anses inte vara riktiga ägare utan "common investors", vilka i första hand förväntas prioritera sina privata 

intressen.    

 
4 “Path dependence”; Ägarstrukturer och legala system är samhälleliga institutioner som är speciella för den 

specifika nationen och som är tröga att förändra. Olika länder har under generationer skapat kulturellt förankrade 

institutioner som mer eller mindre bestämmer “vilken väg” man kommer att ta även i framtiden, som ett resultat 

av tusentals enskilda historiska händelser och politiska svar (Yoshikawa & Rasheed, 2009; Jansson et al. 2013). 

Det aktivt, koncentrerade ägande som råder i Sverige är en del av svensk “path dependence” och således unik för 

den svenska nationen. 



  

 

31 

Eftersom ägarstrukturen i de anglosaxiska länderna är mer spridd, är ägarnas mål typiskt sett 

att få avkastning på sitt investerade kapital (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004). Upplevs inte 

detta så säljer de snabbt sina aktier (Hedlund et al, 1985). Eftersom ägarstrukturen och den 

ägarlogik som råder i en svensk kontext skiljer sig gentemot de angloamerikanska länderna, 

motsatte sig Kodgruppen ett majoritetskrav av oberoende ledamöter gentemot bolagets ägare 

(på krav av kontrollägarna). Detta kan tänkas innebära att eftersom koden redan bygger på 

många kontrollägares praxis, är dessa dels inte i ett stort behov av att avvika från koden och 

dels har dessa ägare inte samma krav på sig att avge väl motiverade avvikelseförklaringar. 

Bolag utan kontrollägare kommer däremot både ha en större anledning att avvika från koden 

och att motivera sina förklaringar. Liksom att de kontrollägare som inte var representerade i 

kodgruppen också bör ha större anledningar till att både avvika och motivera sina förklaringar.  

Mot denna bakgrund förväntas ett bolag med en hög ägarkoncentration medföra sämre 

förklaringar vid avvikelser från koden då stora ägare dels redan har tillräcklig insyn i bolaget 

och som därmed inte motiveras av att lämna kvalitativa förklaringar. Dels då många av 

kontrollägarna påverkat utformningen av koden, vilket kan ha lett till att de kontrollägare som 

inte fanns representerade i kodgruppen har en negativ inställning till den praxis som koden 

förespråkar. En mer spridd ägarstruktur bör istället medföra ett större behov av att bolaget har 

en god inställning till koden för att få en försäkran om att bolaget förvaltas i enlighet med dessa 

ägares intressen. Detta styrks av tidigare studier som konstaterat att en hög ägarkoncentration 

leder till både fler avvikelser från den svenska koden och att bolag vid avvikelser dessutom 

tenderar att lämna mindre informativa förklaringar vid avvikelser från den brittiska koden 

(Tagesson & Collin, 2015; Arcot & Bruno, 2009). Till skillnad från dessa studier konstaterar 

dock Hooghiemstra (2012) att ett bolag med spritt ägande i större utsträckning lämnar 

bristande förklaringar till avvikelser från den nederländska koden. Utifrån denna bakgrund 

formuleras studiens första hypotes: 

Hypotes 1: Ägarkoncentration har ett negativt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.1.2 Ägarkategori 

Olika ägarkategorier påverkar bolagsstyrningens utformning på olika sätt då dessa har skilda 

incitament med dess investering samt hur de bedriver kontroll i det ägda företaget (Hedlund et 

al, 1985; Gillan & Starks, 2003). Stora förändringar har skett på de finansiella marknaderna 
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under de senaste decennierna, något som bidragit till att den svenska modellen har försvagats. 

Ökad globalisering tillsammans med allt mer kapitalintensiva marknader, har gjort att nya 

ägarförhållanden tagit sig in på börsen i form av institutionellt och utländskt ägande (Jakobsson 

& Wiberg, 2014; Jonnergård & Larsson-Olaison, 2016). Dessa olika typer av ägarkategorier 

har skilda incitament med dess investering och delas enligt Hedlund et al. (1985) in i grupper 

utefter så kallat exit- och voice-beteende. Medan exit-ägare strävar efter så hög avkastning som 

möjligt på sina placeringar, strävar voice-ägaren efter en mer aktiv ägarroll.  

Exit-ägaren är ofta portföljägare vars enda mål med ägandet är att maximera avkastningen på 

sitt investerade kapital. Om företaget inte levererar tillfredsställande siffror, säljer exit-ägaren 

sina aktier. På grund av riskspridning förhåller sig exit-ägaren därför på distans från bolaget 

där kontrollen över de dagliga aktiviteterna i företagets verksamhet lämnas över till voice-

ägaren. Av voice-ägaren kan man, å andra sidan, urskilja skilda former av ägarinflytanden. 

Exempelvis genom deltagande i bolagsstämman, representation i det ägda bolagets styrelse 

eller genom att sitta med i högsta ledningen. Båda dessa typer av ägare behövs i ett bolag 

eftersom voice-ägarna annars skulle kunna ta ineffektiva beslut angående bolaget utan exit-

ägarnas oberoende press. Medan ett bolag utan voice-ägare skulle innebära att exit-ägarna mer 

eller mindre lämnar över företaget till dess ledning. I det senare fallet skulle alltså 

övervakningsproblem uppstå då ingen övervakar ledningen (Hedlund et al, 1985). 

Då olika typer av ägarkategorier har skilda typer av beteenden på grund av olika distans/insyn i 

bolaget så har de olika stort informationsbehov, något som bör ha en inverkan på vilken 

information bolaget lämnar i sina förklaringar vid avvikelse från koden. 

Ägarkategorisering sker likt tidigare studier som studerat ägarkategoriers förhållande till den 

svenska koden; familjeföretag och sfärer, industriellt ägande, statligt ägda företag, 

institutionellt ägande samt utländskt ägande (Bohlin & Kurtaj, 2009; Åslund & Yousef, 2011; 

Andersson & Burman, 2016). 

4.3.1.2.1 Familjeföretag och sfärer 

Familjeföretag och sfärer är enligt Jonnergård och Larsson-Olaison (2010) den största 

ägarkategorin på svensk aktiemarknad. De flesta av de svenska bolagen som innehar en 

kontrollägare utgörs av antingen en familj eller ägarsfär (vilka även de är kontrollerade av en 

familj) (Jansson et al, 2013). Exempelvis räknas många institutionella bolag i Sverige till 



  

 

33 

kategorin familjeföretag och sfärer, då familjer eller grupper står bakom ägandet (Jonnergård & 

Larsson-Olaison, 2010).  

Ett familjeföretag kännetecknas av att en familj innehar en betydande ägarandel och som ofta 

deltar i företaget som dess Vd och/eller styrelseledamot (La Porta et al, 1999; Anderson & 

Reeb, 2003; Cannella, Jones & Withers, 2015). Förekomsten av familjeägande har därför en 

stor inverkan på företagets organisatoriska identitet då agent och principal ofta är nära 

sammankopplade. Ägarna arbetar hårt för att behålla kontrollen över bolaget, vilket gör att 

beslutsfattandet oftast är kollektivt och inkluderar familjemedlemmarnas intressen. 

Familjeföretaget fokuserar på att maximera familjens värde/förmögenhet genom att skapa ett 

gott rykte samt bevara familjekontroll. Detta sker dock på bekostnad av övriga aktieägare i 

bolaget (Cannella et al, 2015).  

Eftersom ägarna och Vd:n är nära sammankopplade i familjeföretag minskas 

informationsasymmetrin och därmed agentkostnaderna. Dessa kostnader yppar sig dock istället 

i förhållandet mellan bolagets olika ägare då familjeägarna tar beslut som främst gynnar de 

själva, exempelvis kan de vara ovilliga att distribuera vinster till övriga investerare genom 

utdelning. Dessutom väljer denna typ av ägare att inkludera ledamöter i styrelsen som ofta 

utgörs av ägare från familjen själva eller externa ledamöter med erfarenhet från andra 

familjeföretag. Detta då dessa ledamöter återspeglar ägarfamiljen eftersom att en ledamot som 

starkt kan identifiera sig med organisationen är mer benägna att agera i bästa intresse för 

företaget. På så sätt kan familjen behålla ägarkontroll (Cannella et al, 2015).  

En ägarsfär är en grupp av flera företag som binds samman via exempelvis gemensamma 

storägare (Jansson et al, 2013). Sedan ägarsfärer började ta form i Sverige under 1930-talet har 

flera stora sfärer styrts med hjälp av investmentföretag (med uppgift att äga aktier), såsom 

Investor och Industrivärden (Högfeldt, 2005). Investor och Industrivärden är exempelvis starkt 

förknippade med Stockholmsbörsens idag två största ägarsfärer - Wallenbergsfären och 

Handelsbankssfären (även kallad Lundbergssfären). Hur sfärer ägs och kontrolleras varierar 

men då de ofta har en enskild familj som slutgiltig kontrollägare5 (Jansson et al, 2013) kan det 

förutspås att sfärer likt familjeföretag har liknande målsättning och engagemang i bolaget.  

                                                 
5 Familjen Wallenberg står exempelvis som slutlig kontrollägare över Wallenbergsfären. 
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Då flera kontrollägare var representerade vid framtagandet av koden, däribland flera 

familjeföretag och sfärer, bör som tidigare nämnts dessa har mindre behov av att motivera sina 

förklaringar vid avvikelse från koden då deras praxis delvis är den som föreskrivs i koden. 

Denna ägarkategori är dessutom, genom sitt ofta stora aktieinnehav, dels måna om att behålla 

kontrollen i det ägda bolaget och dels har en god insyn i den dagliga verksamheten, varför de 

inte förmodas ha samma behov av kodens kontrollfunktion. Detta resonemang styrks av 

tidigare svenska studier som påvisat att familjeföretag och sfärer gör fler avvikelser från den 

svenska koden än andra ägarkategorier (Åslund & Yousef, 2011; Andersson & Burman, 2016). 

Ägarkategorins aktiva ägarroll antas därför medföra sämre förklaringar vid avvikelse från 

koden. 

Hypotes 2: Familjeföretag och sfärer har ett negativt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.1.2.2 Industriellt ägande  

Industriellt ägande innebär att ett företag köpt upp ett eller flera företag i ett affärsinriktat syfte 

(Collin, Gustafsson, Petersson & Smith, 2014). Anledningarna bakom detta ägande kan vara en 

symbolisk representation av affärsförbindelsen men det kan också ligga till grund för att 

samordna och påverka de uppköpta företagens verksamheter i en viss riktning som gynnar 

ägarföretaget. På så sätt menar Collin et al. (2014) att industriellt ägande uppvisar liknande 

drag med familjeägande på grund av sin branschspecifika kunskap och nära affärsrelationer. På 

grund av deras expertis och att de ofta är en del av verksamheten har de industriella 

investerarna, likt familjeägare, god övervakningsförmåga varvid de har en stark förmåga att 

kontrollera ledningen och som gör att de inte har något behov av alternativa 

bolagsstyrningsmekanismer (Collin et al. 2014). De industriella ägarna förmodas därför ha en 

negativ inställning till koden då den anses som överflödig.  

I tidigare studier har man dock konstaterat att industriellt ägande leder till färre avvikelser från 

den svenska koden (Bohlin & Kurtaj, 2009; Andersson & Burman, 2016). Att industriellt 

ägande förväntas medföra sämre förklaringar vid avvikelse från koden i denna studie är på 

grund av det tidigare förda resonemanget. 

Hypotes 3: Industriellt ägande har ett negativt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 
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4.3.1.2.3 Statligt ägande 

Statligt ägande innehar en betydande andel av bolagsportföljen i Sverige, dock en liten 

ägarandel över de börsnoterade bolagen. Under 2016 var enbart två av de börsnoterade bolagen 

statligt ägda (Regeringskansliet, 2017a). Den tydligaste skillnaden mellan statligt ägda företag 

och övriga företag är att icke-statliga bolags främsta mål är att maximera aktieägarnas 

avkastning. Statliga bolag har å andra sidan ofta flera andra mål med dess ägande utöver 

ekonomisk avkastning, såsom att utföra olika former av samhällsåtagande. Exempel på sådana 

samhällsförpliktelser är att ge rikstäckande service eller monopolskyddade tjänster (ESO, 

1998). 

I statliga bolag är ansvarsfördelningen mellan ägare, styrelse och företagsledning mer 

komplicerad då ägarna indirekt utgörs av skattebetalare. Uppföljning av bolagen måste därför 

skötas med hjälp av ombud för ägarna, varvid riksdagen ytterst företräder denna roll. Ansvar 

för bolagets förvaltning ligger dock i regeringens händer, och som i sin tur delegerar vidare 

ansvaret till olika fackdepartement och slutligen styrelsen. Avståndet mellan ägaren och de 

som förvaltar bolaget är således stort, varvid ägarna inte har fullständig information om 

huruvida förvaltningen av bolaget och beslutsfattande sköts på ett effektivt sätt. Då bolaget 

dessutom har flera mål med dess existens (inte bara att maximera ägarnas avkastning), har 

ledningen flera mål som ska uppfyllas. Dessa mål kan vara inbördes motstridiga och som 

innebär ytterligare kontrollproblem. Informationsasymmetri uppstår eftersom ledningen inte 

kan övervakas på ett effektivt sätt av ägarna. Många styrelseledamöter i statligt ägda bolag har 

även kommit att bestå av ett särskilt urval; politiker och politiska tjänstemän. Detta leder inte 

till heterogena styrelser utan grupper av homogena individer med gemensamma värderingar 

(ESO, 1998). Ur ett bolagsstyrningsperspektiv innebär detta ineffektiva styrelser då olika 

värderingar och erfarenheter inte tas i beaktande, varför koden bör vara viktig för de statligt 

ägda bolagen då övervakningsfunktionen stärks. 

Staten är därmed en passiv ägare (Randøy & Nielsen, 2002), vilket ökar kravet på transparens 

för att kunna bibehålla ett gott förtroende hos allmänheten och i näringslivet 

(Regeringskansliet, 2017b). Att följa koden torde därför ses som ett sätt för statliga ägare att få 

bättre insyn i bolaget för att mer effektivt kunna övervaka bolaget. Eftersom statliga bolag 

lever i en offentlig och politisk miljö torde dessutom efterlevnad av vedertagna normer på 

marknaden vara viktigt. Staten var även, genom Förtroendekommissionen, inblandad i att 

utveckla den svenska koden för att främja det svenska näringslivet (Kollegiet för svensk 
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bolagsstyrning, 2017c), något som bör medföra att de statligt ägda företagen har en god 

inställning till koden. 

I en tidigare svensk studie har man konstaterat att statligt ägda företag medför fler avvikelser 

från koden (Bohlin & Kurtaj, 2009), medan andra studier inte finner något samband mellan 

variablerna (Åslund & Yousef, 2011; Andersson & Burman, 2016). Dessa motstridiga resultat 

kan tänkas bero på att statliga bolag utgör en liten andel av de börsnoterade bolagen. Genom 

denna studie, då flera år tas i beaktning, kommer fler statligt ägda bolag att beaktas varvid ett 

annat resultat förväntas uppnås. På grund av ovanstående förda resonemang antas statligt ägda 

bolag avge förklaringar av hög kvalitet vid avvikelse från koden. 

Hypotes 4: Statligt ägande har ett positivt samband till informationsinnehållet i förklaringar 

till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.1.2.4 Institutionella ägare 

Institutionella ägare är agenter (juridiska personer) som förvaltar andra individers pengar6 

(Hedlund et al, 1985). Institutionella investerare har i många länder intagit en stor del av den 

finansiella marknaden (Gillan & Starks, 2003) och tenderar att inneha ett större antal 

aktieposter, varav de har en stor påverkan på aktiekurser och beslutsfattare. Bolagsstyrningen 

formas därför till stor del av institutionella investerare (Thomsen, 2006). Deras massiva 

uppbyggnad av kapital i pensionsfonder gör dessa investerare attraktiva som en 

finansieringskälla och skapar incitament för företag och regeringar att tillgodose deras behov 

(Becht, Bolton & Röell, 2003 se Thomsen, 2006).  

Olika typer av institutionella investerare har skilda incitament med dess aktieinnehav, där 

investmentbolag ses som den typ av institutionell investerare som mest aktivt övervakar 

bolaget på grund av deras betydande andelar i bolaget (Hedlund et al, 1985). De har ett starkt 

incitament att övervaka företagsledningen och som på så sätt minskar informationsasymmetrin 

(Gillan & Starks, 2003). Dessa ägares höga ägarandel gör att de ofta bär kostnaden för 

övervakningen av ledningen, något som gör att andra investerare kan åka snålskjuts på 

bekostnad av dessa ägare (Hooghiemstra, 2012).   

                                                 
6 Inom definitionen ryms bland annat banker, försäkringsbolag, allmänna pensionsfonder samt investmentbolag 

som arbetar på uppdrag av privatpersoner (Hedlund et al, 1985). 
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Väl känt är dock att andra typer av institutionella investerare, såsom försäkringsbolag och 

pensionsfonder, diversifierar aktieportföljen över ett stort antal aktier och engagerar sig inte i 

att samla in information om bolaget eller rösta på bolagsstämmor (Cuthbert & Dobbins, 1980). 

Dessa ägare föredrar riskspridning och är genom begränsad lagstiftning i praktiken hindrade 

från att ha alltför stor inblick i bolagets verksamhet (Gillan & Starks, 2003). På grund av detta 

försöker dessa typer av institutionella investerare att ha en lämplig distans till de bolag som det 

investeras i, för att inte riskera att begå insiderbrott vid handel av värdepapper. Detta innebär 

att de sällan är engagerade i bolagens styrelser (Gillan & Starks, 2003). Koder underlättar 

således övervakningen för dessa typer av institutionella investerare. 

Enligt Thomsen (2006) speglar nationella koder institutionella investerares intressen, då dessa 

var en drivande kraft till utvecklingen av koder på grund av den massiva ökning av 

institutionella investeringar som ägde rum under 1990-talet. Tillväxten av institutionella 

investeringar sammanföll med avregleringar och internationalisering av aktiemarknaderna. 

Detta kan dessutom förklara varför koder världen över är så lika. Gemensamt för koderna är 

samma teman såsom transparens, styrelsens oberoende, aktieägarskydd samt ett gynnsamt 

investeringsklimat för att attrahera utländskt kapital. Medan företag och de nationella 

bolagsstyrningssystemen är olika, är institutionella investerare mycket lika världen över, varvid 

kodernas likheter gynnar dessa ägare. Genom nationella koder betraktas normer för god 

bolagsstyrning vara uppfyllt då koderna ger investerarskydd. Institutionella investerare har 

exempelvis ställt krav på ökat styrelseoberoende samt en ökad öppenhet för att uppnå 

företagskontroll, vilket samtliga länders koder infört - ett oberoendekrav i varierad 

utsträckning. På så sätt vågar institutionella investerare att investera även i utländska bolag 

genom att, via de nationella koderna, säkerställa minimikrav (Thomsen, 2006).   

Trots att olika institutionella investerare har skilda incitament med dess aktieinnehav samt att 

de ofta investerar på uppdrag av andra (Hedlund et al, 1985), kan det på grund av ovanstående 

diskussion antas att informationsinnehållet i förklaringar vid avvikelse från koden är av vikt 

oavsett vilken typ av institutionell investerare det rör sig om för att möjliggöra en utvärdering. 

Tidigare studie fann dock inget samband mellan förekomsten av institutionella investerare och 

kvaliteten på bolags avvikelseförklaringar (Hooghiemstra, 2012). Avseende institutionella 

investerares påverkan på kodefterlevnad har en tidigare studie konstaterat att institutionellt 

ägande leder till färre avvikelser från koden (Åslund & Yousef, 2011), medan en annan studie 
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fann att institutionellt ägande leder till flest avvikelser från koden av alla ägarkategorier 

(Bohlin & Kurtaj, 2009). Andersson och Burman (2016) fann inget samband. På grund av 

dessa motstridiga resultat antas institutionella ägare vara i behov av kodens och förklaringarnas 

effektivitet eftersom de var en drivande kraft till utvecklingen av koder världen över (Thomsen, 

2006). 

Hypotes 5: Institutionellt ägande har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.1.2.5 Utländska ägare 

I takt med den ökade internationaliseringen under de senaste årtiondena och den avreglering 

som skedde av de svenska finansiella marknaderna 1986, har den svenska marknaden öppnats 

upp för utländska investerare. Nya ägarförhållanden har, som tidigare nämnts, tagit sig in på 

börsen där utländskt ägande har blivit allt vanligare bland svenska företag. De utländska ägarna 

innehar idag cirka 40 % av aktierna på Stockholmsbörsen (Jonnergård & Larsson-Olaison, 

2016). Enligt Hedlund et al. (1985) är utländska ägare ofta portföljägare och således exit-ägare. 

Deras enda mål med ägandet är att få avkastning på sitt investerade kapital, om företaget inte 

levererar tillfredsställande siffror så säljer den utländska investeraren sina aktier (Hedlund et al, 

1985). 

Ett viktigt skäl till implementering av den svenska koden var att göra Sverige mer attraktivt för 

utländska investerare, vilka var vana vid nationella koder i hemländerna (Jonnergård & 

Larsson-Olaison, 2010; Förtroendeutredningen, 2004). På grund av den svenska ägarstrukturen 

ansågs implementering av en bolagsstyrningskod kunna öka intresset för utländska investerare 

(som föredrar portföljdiversifiering), i att investera i svenska bolag när reglerna utvidgades till 

att inkludera ett större aktieägarskydd för minoriteten (Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010). 

För att attrahera utländska ägare att investera i svenska bolag skapades alltså ett behov av 

styrningsmekanismer som kunde garantera en legitim bolagsstyrning (Aguilera & Cuervo-

Cazurra, 2004). 

Mot denna bakgrund antas utländska ägare i större utsträckning investera i bolag som följer 

koden då detta ses som en mer legitim bolagsstyrning. Eftersom utländska ägare befinner sig 

långt från verksamheten och därför saknar tillräckligt med insyn i bolaget, är koden ett sätt för 

dessa ägare att kunna kontrollera att deras investering förvaltas i enlighet med deras intressen. 
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De har därmed ett behov av att bolaget avger förklaringar av god kvalitet för att kunna göra en 

bedömning över huruvida en investering ska behållas eller avyttras. Detta styrks av tidigare 

studie som påvisat att ett ökat utländskt ägande leder till färre avvikelser från koden (Åslund & 

Yousef, 2011). 

Hypotes 6: Utländskt ägande har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.2 Styrelsen 

Inom agentteorin ses styrelsen som den främsta kontrollmekanismen i att disciplinera och 

granska högsta ledningen för att minska de agentkostnader som agentproblematiken medför 

(Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). Genom att vara ett 

övervakande eller kontrollerande organ av de beslut som initieras och genomförs av ledningen, 

är styrelsens uppdrag att kontrollera så att dessa beslut tas i enlighet med ägarnas intressen så 

att deras avkastning maximeras. Styrelsen bidrar på så sätt till att säkerställa separationen av 

ledningens beslut och kontrollen av organisationens viktigaste beslut (Fama & Jensen, 1983).  

Enligt Jansson et al. (2013) är agentteorin i många fall inte tillräcklig som utgångspunkt för att 

klargöra eller förklara en styrelses olika egenskaper, utan kan behöva kompletteras med andra 

teorier såsom institutionell teori. Utifrån den institutionella teorin behandlas legitimitet som en 

resurs vilken bolag är i behov av för dess överlevnad (DiMaggio & Powell, 1983). Styrelsen 

kan därmed ses som en legitimitetsskapande symbol beroende på vilka egenskaper styrelsen 

besitter. Styrelsens sammansättning och egenskaper antas därför ha en inverkan på det 

informationsinnehåll som bolag lämnar i sina förklaringar vid avvikelse från koden, såväl ur ett 

agentteoretiskt perspektiv som ur ett institutionellt perspektiv. 

4.3.2.1 Styrelsens styrka 

Tagesson och Collin (2015) är av intrycket att en stark styrelse, som inte är beroende av att 

legitimera sitt handlande, är mer benägna att avvika från den svenska koden än andra styrelser. 

En stark styrelse definieras av olika forskare genom enskilda styrelseegenskaper såsom - 

styrelsens storlek, oberoendegrad, styrelsekopplingar, ämbetstid, antal underskott och 

mötesfrekvens - eller som en sammanvägning av flera styrelseegenskaper (Sapp, 2008; 

Hoitash, Hoitash & Bedard, 2009; Hooghiemstra, 2012). 
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Hooghiemstra (2012) genomförde en litteraturgenomgång av tidigare empiriska resultat som 

påvisade att en stark styrelse inkluderar; en stor styrelse med frekventa sammanträden, 

bestående av en stor andel oberoende ledamöter och som har flera underutskott. Hoitash et al. 

(2009) å andra sidan fann underlag för att en stark styrelse inkluderar; en mindre styrelse med 

frekventa sammanträden, bestående av en stor andel oberoende ledamöter, varav ledamöterna 

har lång ämbetstid samt flera styrelsekopplingar. Sapp (2008) menar å sin sida att en stark 

styrelse utgörs av få ledamöter med en kort ämbetstid och som har få styrelsekopplingar. Vad 

som utgör en stark styrelse är därmed inte helt klarlagt och vidare uppstår skillnader beroende 

på om styrelsens styrka ses ur ett bolags- eller ägarperspektiv.  

I denna studie representeras en stark styrelse i enlighet med egenskaperna: 1) En stor styrelse, 

2) En hög oberoendegrad, 3) En hög grad av styrelsekopplingar, 4) En styrelse med kort 

ämbetstid samt 5) En styrelse med hög mötesfrekvens, vilket motiveras nedan. 

1) Hur många ledamöter som utgör en optimal styrelsestorlek har enligt Tagesson och Collin 

(2015) ännu inte fastställts. En styrelse bestående av många ledamöter bör innebära att det 

finns resurser samt en blandad och kompletterande kompetens, samtidigt som 

intressekonflikter kan uppstå då ledamöterna representerar olika intressenter. Judge och 

Zeithaml (1992) påvisar att en allt för stor styrelse leder till ineffektivitet gällande 

beslutsprocesser. Styrelsen riskerar nämligen att förlora sin effektivitet när styrelsen passerar 

sju-åtta ledamöter (Jensen, 1993). Detta då besluten blir mer svårarbetade eftersom det är 

många individer som behöver komma överens innan beslut fattas. Tidigare studier påvisar att 

en stor styrelse gör färre avvikelser från den svenska koden (Åslund & Yousef, 2011; Tagesson 

& Collin, 2015), vilket skulle kunna vara ett bevis på den stora styrelsens ineffektivitet i 

beslutsprocesser och att det därför är enklast att följa koden.  

En liten styrelse kan å andra sidan enligt Tagesson och Collin (2015) inte heller anses utgöra 

en effektiv styrelse. En liten styrelse bör, till skillnad från en stor styrelse, ha lättare att 

fastställa beslut då det är färre röster som ska höras men på grund av sin ringa storlek blir den 

istället begränsad i andra sammanhang. I Kollegiets årsrapport för verksamhetsåret 2015 

uppmärksammas en sådan begränsning gällande kodens punkt 7.2 (krav om tre ledamöter i 

revisionsutskottet), vilken hade näst flest avvikelser av kodens alla punkter med förklaringar 

om att bolaget utgörs av en liten styrelse (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Sett ur ett 

förklaringsperspektiv, gällande avvikelser från koden, antas en stor styrelse i högre 
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utsträckning besitta den kompetens och de resurser som krävs för att lämna en informativ 

förklaring. En stor styrelse ses därför i denna studie kanske inte som den starkare typen av 

styrelse då exempelvis banker, som ofta har stora styrelser, inte nödvändigtvis behöver vara 

starkare än andra styrelser, men som den styrelsen med störst kompetens och resurser för att 

lämna en informativ förklaring. 

Hypotes 7a: Styrelsens storlek har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

2) En styrelse bestående av interna (beroende) ledamöter, det vill säga personer anställda i 

företaget, har fördelen med att tillhandahålla resurser till styrelsen genom de enskilda 

ledamöternas företagsspecifika erfarenhet och kompetens om vad som sker i den dagliga 

verksamheten (Hillman & Dalziel, 2003). Interna ledamöter antas dock utifrån agentteorin ha 

mindre incitament att övervaka ledningen. En styrelse bestående av interna ledamöter antas 

därför medföra allvarliga agentproblem på grund av den beroendeställning som kan uppstå 

mellan ledningen och styrelsen. Fama (1980) menar därför att styrelsens funktion som 

kontrollmekanism stärks genom externa och oberoende styrelseledamöter, vilka kan betraktas 

som professionella skiljedomare genom att opartiska beslut kan fattas. Oberoende ledamöter i 

styrelsen kan därmed antas ha mindre incitament att dels avvika från koden och dels avge 

förklaringar till avvikelser med ett högt informationsvärde eftersom dessa inte har något 

egenintresse i bolaget utan vill verka för bolagets och ägarnas intresse. Koden innehåller 

dessutom begränsningar om att enbart en ledande befattningshavare får medverka i styrelsen 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016), vilket bör bero på att styrelsen blir mindre effektiv 

i sin övervakning när det finns en nära relation till de som ska övervakas (Fama & Jensen, 

1983; Jensen, 1993; Hillman & Dalziel, 2003).  

Ur ett institutionellt perspektiv bör en högre andel oberoende ledamöter dessutom vara ett sätt 

för ägarna att tillföra företaget legitimitet för att attrahera utländskt kapital i och med att det 

finns liknande krav, om än strängare, i de anglosaxiska ländernas koder (The Financial 

Reporting Council, 2017). Därmed anses en hög oberoendegrad (i förhållande till samtliga 

parter) som en starkare styrelse med incitament att avge informativa förklaringar. 

Hypotes 7b: Oberoende ledamöter har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 
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3) Individer som sitter med i mer än en styrelse tillför bolaget kompetens och ett gott rykte 

(Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). Ledamöter med flera styrelseuppdrag 

(styrelsekopplingar) kan bidra med att sprida kunskap och information till de olika styrelser 

som ledamoten är verksam i (Shropshire, 2010). Styrelsekopplingar är enligt Shropshire (2010) 

en trovärdig och billig kanal för informations- och kommunikationsspridning mellan företag. 

Det är ett sätt att hantera osäkerheter i ledamöternas miljö genom att få tillgång till olika 

resurser och kompetenser från andra “attraktiva” ledamöter och som skapar legitimitet genom 

deras goda rykte och samarbete med andra företag. Ledamöternas erfarenheter från tidigare 

uppdrag samt aktuella uppdragserfarenheter bidrar även till en ökad effektivitet i den aktuella 

styrelsen samt ett ökat förtroende från såväl aktieägarna som övriga intressenter (Shropshire, 

2010).  

Forskning kring styrelsekopplingar utgår till största del från institutionell teori då 

styrelsekopplingar baseras på en imitationsprocess. Företagen iakttar, via ledamöterna, 

jämförbara företagsbeteenden och imiterar dessa. Genom att scanna företagsklimatet får 

ledamöterna rådgivning från andra ledamöters erfarenheter (Shropshire, 2010). En styrelse med 

ett högre genomsnittligt antal styrelseuppdrag ses utefter denna bakgrund som en starkare typ 

av styrelse och som har större förmåga att avge väl motiverade förklaringar vid avvikelse från 

koden. 

Hypotes 7c: Styrelsekopplingar har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4) Avgörande för att en styrelse ska bli en väl fungerande grupp som fattar gemensamma beslut 

är dess ämbetstid (Tagesson & Collin, 2015). Ledamöternas kunskap om företaget och dess 

omgivning ökar desto längre tid som ledamoten medverkat i bolagets styrelse, samtidigt som 

ledamoten blir mer rutinerad gällande beslutsprocesser (Taylor, 1975; Vafeas, 2005). Styrelser 

med en lång gemensam ämbetstid tenderar dock att vara mer benägna att göra avvikelser från 

den svenska koden (Tagesson & Collin, 2015). Detta skulle kunna bero på längre erfarenhet 

samt en starkare sammansvetsad grupp, varav de vågar göra fler avvikelser. En lång ämbetstid 

innebär även en större risk för att styrelsen skapar relationer med ledningen, något som kan 

påverka kvaliteten på de finansiella rapporterna (Vafeas, 2005).  

En ledamot som däremot är ny i styrelsen bör ha en strävan efter att vilja visa framfötterna 

genom att effektivisera bolaget varav de, till skillnad från ledamöter med lång ämbetstid, bör 
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ha en god inställning till de normer som råder på marknaden. En styrelse med en kort 

genomsnittlig ämbetstid anses därför utgöra en stark styrelse i denna studie och som mot denna 

bakgrund dessutom har större prioritet på att avge informativa förklaringar. 

Hypotes 7d: Styrelsens ämbetstid har ett negativt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

5) Slutligen har mötesfrekvens i tidigare studier visat sig ha ett positivt samband till bolagets 

prestation (Vafeas, 2005). Fler möten förbättrar styrelsens samarbetsförmåga så att rätt beslut 

kan tas (Tagesson & Collin, 2015) och förmodas därför vara en positivt påverkande faktor till 

hur väl styrelsen motiverar förklaringar vid avvikelse från koden. Hur ofta styrelsen 

sammanträder utgör därmed ytterligare ett mått på en stark styrelse7. 

Hypotes 7e: Styrelsens mötesfrekvens har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Tidigare svenska studier har enbart studerat styrelseegenskaperna enskilt (Bohlin & Kurtaj, 

2009; Åslund & Yousef, 2011; Tagesson & Collin, 2015; Andersson & Burman, 2016). Genom 

att flera styrelseegenskaper vägs samman kan en samlad bedömning göras över i vilken 

utsträckning styrelsen effektivt övervakar ledningen (Hooghiemstra, 2012). Via en 

sammanvägning kan resultatet därför bli annorlunda än när de enskilda egenskaperna studeras 

var för sig. Tidigare studier, som gjort en sammanvägning av styrelseegenskaper, har funnit ett 

positivt samband mellan styrelsens styrka och förklaringarnas kvalitet (Hoitash et al, 2009; 

Hooghiemstra, 2012), varför ett positivt samband även förväntas i denna studie. En stark 

styrelse utgörs därmed, enligt ovanstående förda resonemang, av en sammanvägning av de 

enskilda hypotesernas egenskaper: 1) stor styrelse, 2) hög oberoendegrad, 3) flera 

styrelsekopplingar, 4) kort ämbetstid samt 5) hög mötesfrekvens. Detta innebär att en stark 

styrelse förväntas avge förklaringar med ett bättre informationsinnehåll än vad svaga styrelser 

gör. 

Hypotes 7: Styrelsens styrka har ett positivt samband till informationsinnehållet i förklaringar 

till avvikelser från kodens rekommendationer. 

                                                 
7 Det ska dock tilläggas att i åtanke finns de bolag som befinner sig i kris, där styrelsen sammanträder utöver vad 

som anses normalt. I dessa fall prioriteras troligen annat än bolagets förklaringar vid avvikande från koden. Då 

denna studie undersöker ett stort antal företag, antas krisföretag utgöra en sådan liten del av variationen att detta 

bortses ifrån. 
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4.3.2.2 Styrelsens ersättning 

Då det i Sverige råder en koncentrerad ägarstruktur (Högfeldt, 2005) samtidigt som aktiva och 

kontrollerande ägare har möjlighet att kontrollera ledningen genom dess insyn i bolaget 

(Shleifer & Vishny, 1997), bör bolag som saknar starka huvudägare lämna mer generösa 

ersättningar till styrelsen för att motivera en effektiv kontroll och övervakning. Detta bekräftas 

bland annat av Goldberg och Idson (1995) som finner samband mellan ägarstyrda bolag och en 

låg styrelseersättning och vice versa. Även Collin, Ponomareva, Ottosson och Sundberg (2016) 

fann ett samband mellan styrelsens ersättning och olika aktieägares styrningsstrategier 

(Governance Strategy, GS). Bolagets ägare är dock inte den enda påverkande faktorn på 

styrelsens ersättning. Styrelsens sammansättning påverkar även vilken ersättning som erhålls, 

exempelvis premieras styrelser med kvinnliga eller utländska ledamöter högre än andra 

styrelser (Collin et al, 2016). Det är således flera faktorer som påverkar ersättningens storlek. 

Styrelsens ersättning antas i denna studie ha ett positivt samband till förklaringarnas kvalitet då 

en högre ersättning kan tänkas motivera styrelsen att agera i ägarnas intresse genom att avge 

informativa förklaringar. 

Hypotes 8: Styrelsens ersättning har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.2.3 Styrelsens mångfald 

4.3.2.3.1 Kvinnliga ledamöter 

En styrelses mångfald yttrar sig enligt Ruigrok, Peck och Tacheva (2007) i flera dimensioner, 

exempelvis genom nationalitet eller kön. Sedan implementeringen av den svenska koden 

föreskrivs att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas, varvid andelen kvinnliga 

ledamöter ökat sedan dess. Kollegiets målsättning är att 40 % av börsbolagens 

styrelsemedlemmar år 2020 ska utgöras av kvinnor (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2016). Det har därmed institutionaliseras att fler kvinnor ska vara aktiva i bolagsstyrelser. 

Mångfald i styrelsen leder till en ökad komplexitet men också till en ökad interaktion mellan 

styrelsens medlemmar (Ruigrok et al, 2007). Då heterogena grupper besitter olika kunskaper 

och erfarenheter, bidrar detta till att fler perspektiv och åsikter lyfts fram och som möjliggör att 

bättre beslut kan fattas (Jansson et al, 2013). En jämn könsfördelning anses vara positivt 

eftersom män och kvinnor kan ha olika tankesätt och bete sig på olika sätt. Genom en jämn 

könsfördelning uppstår effektivitet (Adams & Ferreira, 2008) samtidigt som styrelsen tillförs 
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legitimitet eftersom att det i dagens samhälle eftersträvas en jämnare könsfördelning (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2016).  

Närvaron av kvinnliga ledamöter i styrelsen har påvisats ha en positiv effekt exempelvis 

gällande övervakning och beslutsfattande. Detta då kvinnor deltar på fler möten än män 

samtidigt som kvinnor tilldelas övervakningsuppdrag i större utsträckning än sina manliga 

kollegor (Adams & Ferreira, 2008). En balans mellan kvinnliga och manliga ledamöter i 

styrelsen leder dessutom till ett bättre styrelsesamarbete (Ruigrok et al, 2007). 

Även det faktum att kvinnor anses vara mer noggranna än män (Gold, Hunton & Gomaa, 2009; 

Jonnergård & Stafsudd, 2009), kan ge en antydan på att kvinnor strävar efter att agera i 

företagets och ägarnas intressen genom att följa de regler och normer som råder på marknaden. 

Jonnergård och Stafsudd (2011) menar dock att kvinnor i svenska styrelser ofta är i minoritet. 

Detta kan påverka hur lyhörda övriga ledamöter är till deras åsikter då individer i minoritet, 

generellt sett, oftare utsätts för större press samt utvärderas mer kritiskt (Kanter, 1977). 

I tidigare studie påvisades att svenska styrelser med en högre andel kvinnliga ledamöter avvek i 

mindre utsträckning från den svenska koden (Andersson & Burman, 2016). Övervägande del 

har dock inte funnit något samband mellan de två variablerna (Bohlin & Kurtaj, 2009; Åslund 

& Yousef, 2011; Tagesson & Collin, 2015; Kluijtmans, 2016). Trots detta förutspås att bolag 

med styrelser bestående av en högre andel kvinnliga ledamöter lämnar förklaringar till 

avvikelser av högre kvalitet mot bakgrund av att kvinnor anses vara mer noggranna än män 

(Gold et al, 2009; Jonnergård & Stafsudd, 2009). Deras underläge i minoritet (Jonnergård & 

Stafsudd, 2011) kan dessutom förväntas medföra att de arbetar extra hårt med att visa 

framfötterna för att erhålla legitimitet. 

Hypotes 9: Kvinnliga ledamöter i styrelsen har ett positivt samband till informationsinnehållet 

i förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.2.3.2 Angloamerikanska ledamöter 

Som tidigare nämnts är andelen utländska ledamöter ytterligare ett mått på styrelsens 

mångfald. Utländska ledamöter kan enligt Ruigrok et al. (2007) tillföra styrelsen nya idéer, 

initiera nya diskussioner samt bidra till att marknaden får en bättre bild av bolaget på grund av 

ledamöternas ursprung. Då koder från början är ett anglosaxiskt fenomen som spridits globalt 

(Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004; Cuomo et al, 2016; Jonnergård & Larsson-Olaison, 2016) 
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kan det förutspås att angloamerikanska ledamöter tillför svenska styrelser både legitimitet och 

effektivitet eftersom den anglosaxiska bolagsstyrningsmodellen anses som effektiv 

internationellt. Angloamerikanska ledamöter i svenska styrelser har exempelvis visat sig öka 

bolagets resultat (Oxelheim & Randøy, 2002). När det finns angloamerikanska ledamöter i 

styrelsen signalerar bolaget enligt Oxelheim och Randøy (2002) att det är villigt att övervakas 

av vad som beskrivs som ett effektivare bolagsstyrningssystem, varvid bolaget ökar sin 

transparens. Något som värderas av de utländska investerarna. Angloamerikanska ledamöter 

förväntas dessutom ha en god förståelse för kodens vikt på grund av sitt ursprung och antas 

mot denna bakgrund ha en positiv inverkan på förklaringarnas informationsinnehåll vid 

bolagets avvikelse från koden. 

Hypotes 10: Angloamerikanska ledamöter i styrelsen har ett positivt samband till 

informationsinnehållet i förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.3 Verkställande direktören och bolaget  

Det typiska inom agentteorin är att principalen anlitar en agent, den verkställande direktören 

(Vd), till att operativt driva bolaget (Jensen & Meckling, 1976). Då agentteorin baseras på 

principal-agentkonflikten, förmodas även Vd:n och dennes egenskaper ha en effekt på bolagets 

förhållningssätt till koden.  

Utifrån den institutionella teorin ses Vd:n dessutom många gånger som ”den oumbärliga 

spindeln i företagsnätet” eller som en legitimitetsskapande symbol, en person att koppla 

samman företaget med (Jansson et al, 2013). Då bolaget är i behov av legitimitet för dess 

överlevnad kan även det institutionella perspektivet ge en förklaring på Vd:ns och bolagets 

förhållningssätt till koden. 

4.3.3.1 Vd i styrelsen 

För att minska informationsasymmetrin tillsätts en styrelse, men vad händer med styrelsens 

viktiga funktion i att övervaka Vd:n när denne är en del av det kontrollerande organet? Den 

agentteoretiska utgångspunkten är enligt Jansson et al. (2013) att styrelsen ska vara oberoende i 

förhållande till ledningen för att möjliggöra en effektiv kontroll. Koden innehåller 

begränsningar om att enbart en ledande befattningshavare får medverka i styrelsen (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2016), då styrelsen blir mindre effektiv i sin övervakning när det 

finns en nära relation till de som ska övervakas (Fama & Jensen, 1983; Jensen, 1993; Hillman 
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& Dalziel, 2003). När Vd:n är medlem i styrelsen ökar dessutom dennes möjlighet att agera 

opportunistiskt då större möjligheter skapas till att förhandla sig fram extra förmåner såsom en 

högre ersättning (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983; Sapp, 2008). 

I Sverige får Vd inte vara ordförande i styrelsen (ABL 8:5) vilket förbättrar styrelsens roll som 

övervakare (Randøy & Nielsen, 2002). Westphal (1999) å andra sidan menar att istället för att 

försämra styrelsens övervakning, leder nära relationer styrelse och Vd emellan till ökad 

effektivitet och ett bättre resultat. Detta som ett resultat av bland annat ökat 

styrelseengagemang avseende strategiskt beslutsfattande. Något som styrks av Knapp, Dalziel 

och Lewis (2011) vilka menar att risken för att ledningen handlar i egenintresse reduceras när 

de känner sig delaktiga i styrelsens arbete. Styrelsekontroll markerar nämligen en tydlig 

åtskillnad mellan principal och agent eftersom rollerna är hierarkiskt definierade. Något som 

kan få ledningen att tänka i termer “vi mot dem” snarare än “vi”. Ökad kontroll leder således 

till att ledningen blir mer medveten om skillnader i kategorier vilket intensifierar deras 

opportunistiska beteende (Knapp et al, 2011).  

Vd i styrelsen har i tidigare studie visats sig leda till fler avvikelser från den svenska koden 

(Andersson & Burman, 2016). Vd:s medverkan i styrelsen och dess påverkan på 

förklaringarnas kvalitet är dock ostuderat såväl i Sverige som internationellt. När Vd:n är en 

del av bolagets styrelse förväntas bolaget lämna förklaringar av sämre kvalitet då styrelsen kan 

brista i sin utvärdering av Vd:n samtidigt som detta förklaras bristfälligt. 

Hypotes 11: Vd i styrelse har ett negativt samband till informationsinnehållet i förklaringar 

till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.3.2 Vd:s mångfald 

4.3.3.2.1 Kvinnlig Vd  

Vd:n utgör som tidigare nämnts en legitimitetsskapande symbol för bolaget där rätt individ på 

rätt position tillför bolaget värde (Ruigrok et al, (2007). Svenska företagsledningar bland de 

noterade bolagen är en relativt homogen grupp och som enligt Jansson et al. (2013) historiskt 

sett till största del bestått av medelålders svenska män. Något som i den svenska debatten 

skapat heta diskussioner kring kvinnors förmåga att ta sig an högre positioner under de senaste 

årtiondena. Det kan hävdas att det i svenskt arbetsliv alltid har rått ett genussystem där kvinnor 
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underordnas männen, varvid det i det svenska samhället eftersträvas en jämnare 

könsfördelning.  

Liksom kvinnliga styrelseledamöter antas att en kvinnlig Vd har en inverkan på hur 

informativa förklaringar bolaget ger vid avvikelser från koden. Att ett bolag anlitar en kvinnlig 

Vd kan tänkas ske när bolaget är i större behov av legitimitet. Eftersom att det i svenskt 

samhälle eftersträvas en jämnare könsfördelning visar företaget att det gör något som av 

samhället anses “rätt”, något som bör stärka företagets legitimitet. Kvinnor anses dessutom, 

som också tidigare nämnts, vara mer ansvarstagande och noggranna än män (Gold et al, 2009; 

Jonnergård & Stafsudd, 2009). Något som bör ha betydelse för hur den kvinnliga Vd:n fattar 

beslut. Att kvinnor är ansvarstagande och noggranna styrks av tidigare studier som konstaterar 

att kvinnliga ledamöter har en positiv inverkan på policyaktiviteter (Jonnergård & Stafsudd, 

2011). Detta kan ge en antydan på att även en kvinnlig Vd har en positiv inställning till koden. 

Denna motivering styrks av tidigare studie som påvisat att en kvinnlig Vd medför färre 

avvikelser från koden (Andersson & Burman, 2016). Detta innebär också att förekomsten av en 

kvinnlig Vd i denna studie, likt kvinnliga styrelseledamöter, antas ha en positiv påverkan på 

förklaringarnas kvalitet om företaget avviker från koden. 

Hypotes 12: Kvinnlig Vd har ett positivt samband till informationsinnehållet i förklaringar till 

avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.3.2.2 Angloamerikansk Vd 

Samma resonemang förs om angloamerikansk Vd som det som förutspåddes gällande 

angloamerikanska ledamöter i styrelsen. Att då koder från början är ett anglosaxiskt fenomen 

(Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004; Cuomo et al, 2016; Jonnergård & Larsson-Olaison, 2016) 

bör en angloamerikansk Vd med erfarenhet från sitt ursprung ha en bättre förståelse för 

utländska investerares och intressenters krav på insyn i bolaget (informationsbehov). Den 

angloamerikanska Vd:n bör därmed sträva efter att kodens princip brukas på effektivaste sätt. 

En angloamerikansk Vd kan därmed tänkas ha anställts för att effektivisera bolaget. 

Förekomsten av en angloamerikansk Vd i bolaget förmodas således ha ett positivt samband till 

kvaliteten på bolagets förklaring vid avvikande från koden. Detta styrks av tidigare studie som 

konstaterat att utländska företagsledare har en positiv inverkan på bolagets resultat samt hur 

bolaget lyckas etableras utomlands (Nielsen, 2010).  
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Hypotes 13: Angloamerikansk Vd har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.3.3 Vd:s ämbetstid 

När Vd är verksam i företaget under en längre tid kommer mer företagsspecifik erfarenhet att 

uppnås, de får kunskap om företaget och vet hur särskilda situationer ska hanteras (Dikolli, 

Mayew & Nanda, 2014). Tagesson och Collin (2015) menar att styrelseledamöter som har 

större erfarenhet av företaget känner sig mer bekväma med att ta beslut som rör avsteg från 

regler och normer, något som kan tänkas vara likvärdigt med en Vd:s ämbetstid. 

Tidigare studier visar att företagets resultat är en direkt orsak av Vd:s ämbetstid då denne ses 

som ytterst ansvarig för att resultatet uppnår ägarnas förväntningar (Fergin, Andersson, 

Hellerstedt & Terjesen, 2013; Dikolli et al, 2014). Dikolli et al. (2014) menar att en oerfaren 

Vd, under dennes första tid anställd som Vd, granskas mer mot kvartalsrapporter för att avgöra 

om denne har förmåga och kompetens nog till att leda företaget. Desto längre ämbetstid Vd:n 

har i bolaget, desto större möjligheter kommer dock Vd:n själv ha till att förhandla sig fram 

mindre övervakning från styrelsen och därmed mindre jämförelser mot rapporter och 

prestationsmått då större tilltro till Vd:n erhålls med tiden (Dikolli et al, 2014). Detta styrks av 

Randøy och Nielsen (2002) vilka hävdar att Vd:ns styrelsepåverkan ökar desto längre 

ämbetstid denne har.  

Då starkare relationer etableras med tiden, Vd och styrelse emellan, leder detta således till att 

styrelsen blir mindre effektiv i sin övervakning (Hillman & Dalziel, 2003). Vd:n får med tiden 

ökat inflytande över styrelsen och möjligheter att påverka styrelsens beslut. Genom att Vd:n 

har möjlighet att påverka styrelsens beslut är det troligt att denne även kan påverka styrelsens 

beslut av andra kontrollmekanismer, såsom koden. Då ökad kontroll kan påverka Vd:ns 

godtyckliga beteende såsom att vara mindre benägen att uppvisa lojalitet mot bolaget, aktivt 

dölja information eller medvetet missbruka företagets resurser på ett sätt som hotar företaget 

(Knapp et al, 2011), förutspås både Vd och styrelse sträva efter att beslut tas som minskar 

Vd:ns övervakning.  

Å andra sidan kan en längre ämbetstid tänkas få styrelsen att desto mer vilja övervaka Vd:n då 

denne med flera år i ryggen i företaget känner sig mer bekväm med att ta beslut som kanske 

snarare gynnar Vd:n själv än företaget och ägarna. Men, på grund av vad tidigare resultat 
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konstaterat förmodas en längre Vd-ämbetstid medföra större tilltro från styrelsen till Vd:n. 

Vd:ns större styrelsepåverkan antas därför påverka bolagets inställning till koden negativt. 

Hypotes 14: Vd:s ämbetstid har ett negativt samband till informationsinnehållet i förklaringar 

till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.3.4 Bolagets lönsamhet 

En god lönsamhet kan utifrån det agentteoretiska perspektivet ses som ett mått på hur väl 

ledningen förvaltar ägarnas kapital. Ett underpresterande företag kan då komma att betraktas 

som ett misslyckande för ledningen eftersom ersättningskontrakt och framtida 

karriärmöjligheter påverkas negativt (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). För att förbättra 

företagets lönsamhet kan ledningen därmed komma att ta beslut som motiveras av deras 

egenintresse (Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). Sådana beslut 

kan gälla redovisningsval eller redovisningsmanipulationer i syfte att påverka det redovisade 

resultatet, varvid det är revisorernas och styrelsens roll att begränsa sådana manipulationer 

(Libby, Rennekamp & Seybert, 2015). Ytterligare ett sätt att disciplinera och kontrollera 

ledningen torde vara att företaget har en god inställning till koden.  

Ett lönsamt företag bör dock inte ha ett lika stort legitimitetsbehov som ett mindre lönsamt 

företag. Att lönsamma företag inte har samma behov av legitimitet är något som styrks av 

MacNeil och Li (2006) som hävdar att marknaden tycks vara mer intresserade av goda 

finansiella resultat snarare än aspekter såsom en hög kodefterlevnad. Marknaden är således 

villig att acceptera en bristande kodefterlevnad så länge företaget presterar bra. Dock råder inte 

samma acceptans när de finansiella resultaten anses undermåliga (MacNeil & Li, 2006). 

Resonemanget styrks ytterligare av att tidigare studie påvisar att lönsamma företag tenderar att 

avvika från den svenska koden (Åslund & Yousef, 2011). Inget samband kunde dock 

konstateras i relationen mellan lönsamhet och informationsinnehållet i förklaringar till 

avvikelser från den tyska och nederländska koden (Kluijtmans, 2016). Med detta som 

bakgrund antas ett lönsamt bolag medföra sämre kvalitet på dess förklaring vid avvikelse från 

koden. 

Hypotes 15: Bolagets lönsamhet har ett negativt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 
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4.3.3.5 Bolagets skuldsättningsgrad 

Skuldsättning är enligt Shleifer och Vishny (1997) en viktig mekanism för att minska 

agentproblem. Ledningens intressekonflikter med ägarna kan enligt agentteorin grundas i olika 

orsaker. En av dessa orsaker är omfattningen av ett fritt kassaflöde som ger ledningen större 

handlingsfrihet att agera opportunistiskt, exempelvis då ledningen kan vara villigt inställd till 

extra förmåner och makt. Ett sätt att minska denna agentkonflikt är att reducera det fria 

kassaflödet genom att öka skuldsättningen (Jensen & Meckling, 1976). Detta eftersom skulder 

måste återbetalas för att bolaget inte ska riskera att gå i konkurs, vilket skulle vara kostsamt för 

ledningen då detta riskerar att framtida förmåner går förlorade.  

Genom skuldsättning uppstår dock agentkonflikter mellan aktieägarna och långivaren 

(Hooghiemstra, 2012). För att begränsa dessa agentkonflikter försöker kreditgivarna att 

begränsa ledningens opportunistiska beteende genom kreditavtal, varpå ledningen kommer 

vara mer frivillig att utge information angående bolaget i syfte att minska 

övervakningskostnader från dessa skuldförbindelser. Kreditgivarnas villighet att låna ut kapital 

till bolaget ställer nämligen ett krav på ökad transparens (Jensen & Meckling, 1976). Detta 

resonemang styrks av tidigare forskning som konstaterar att skuldsättning har en positiv 

relation till ett bolags informationsutgivning (Ahmed & Courtis, 1999). Utifrån detta förmodas 

en ökad skuldsättning göra bolaget mer villigt att öka insynen genom att ha en god inställning 

till koden och den transparens som koden tillför.  

Ur ett institutionellt perspektiv måste företag dessutom anses som legitima i miljön de befinner 

sig i för att få tillgång till de resurser som företaget är i behov av, såsom externt kapital (Pfeffer 

& Salancik, 1978). Genom att anpassa sig efter den miljö bolaget verkar inom uppnås 

legitimitet, varpå bolag med en hög skuldsättningsgrad bör använda koden som ett verktyg för 

att minska osäkerhet hos kreditgivare. Hög skuldsättningsgrad antas därför, liksom ur ett 

agentteoretiskt perspektiv, medföra att bolagen har en god inställning till koden för att skapa 

legitimitet hos externa aktörer. Förklaringarna bör således ges en hög prioritet. 

I tidigare studie påvisas dock att företag med hög lånefinansiering tenderar att ge mer generella 

förklaringar snarare än företagsspecifika vid avvikelser från den nederländska koden 

(Hooghiemstra, 2012). På grund av ovanstående argumentation samt att resultaten kan visa sig 

vara annorlunda i en svensk kontext antas bolag som är högt skuldsatta prioritera 

avvikelseförklaringar. 
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Hypotes 16: Skuldsättningsgrad har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.3.6 Finansanalytiker som följer bolaget 

 På grund av de företagsskandaler och finanskriser som ägde rum i början av 2000-talet har 

“gatekeepers” roll såsom revisorer, media och finansanalytiker fått mycket uppmärksamhet 

inom bolagsstyrningen (von Koch, Nilsson & Eriksson, 2012). Investerarna såg sina 

investeringar rasa på kapitalmarknaden, vilket skapade stor kritik av bolagsstyrningssystemet 

samt ett ökat intresse för en mer transparent bolagsstyrning (Bhat, Hope & Kang, 2006; von 

Koch et al, 2012). En viktig aspekt var om kapitalmarknaden var säker nog för investerarna 

och om “gatekeepers” effektivt fullgör sin skyldighet i att tolka riktigheten i offentlig 

information för att skydda investerarna (von Koch et al, 2012).  

Finansanalytiker anses enligt Bhat et al. (2006) vara bland de viktigaste och mest inflytelserika 

användarna av finansiella rapporter samt en viktig informationsförmedlare mellan företag och 

investerare. Detta då de verifierar den offentliga informationens riktighet (von Koch et al, 

2012). Finansanalytiker skänker den finansiella rapporten integritet och trovärdighet, samtidigt 

som osäkerheten kring företags framtida prestationer minskar  (Bhat et al, 2006). 

Bolagsstyrning är därmed nära relaterad till integriteten av den finansiella informationen, 

samtidigt som kvaliteten på den finansiella rapporteringen är nära relaterad till den 

finansanalytiska prognossäkerheten. Detta då chefer är mer benägna att följa föreskrivna 

redovisningsregler när de vet att deras redovisningsval bättre övervakas. På så sätt reduceras 

osäkerhet kring bokföringen (Bhat et al, 2006). Finansanalytiker fungerar därför som en form 

av kontrollmekanism över företagsledningen och som därigenom minimerar 

informationsasymmetrin, eftersom ägarna i större utsträckning kan lita på den information som 

finns tillgänglig om bolaget (von Koch et al, 2012). 

Ett stärkt aktieägarskydd förbättrar dessutom finansanalytikers prestanda som gatekeepers. Ett 

stärkt aktieägarskydd leder dock till en substitutionseffekt då finansanalytikernas tjänster 

samtidigt blir mindre värdefulla för dessa investerare, vilket leder till en minskning av antalet 

finansanalytiker som följer företaget. Så när analytikernas prestanda förbättras (genom stärkt 

aktieägarskydd) gör substitutionseffekten å andra sidan analytikernas tjänster mindre 

användbara för investerarna. Detta antas bero på minskningen av informationsasymmetri i 

samband med ökat aktieägarskydd (von Koch et al, 2012).  
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På grund av Sveriges koncentrerade ägarformer har tidigare forskning avfärdat 

finansanalytikers betydelse i en svensk kontext, men sedan 1980-talet har en rad reformer 

genomförts bland annat vad gäller aktieägarskyddet som resulterat i en fördubbling mellan åren 

1975-2006. Sverige uppvisar därmed fler likheter i detta avseende med det angloamerikanska 

systemet än vad övriga nordiska länder gör. Antalet finansanalytiker som följer bolag på 

Stockholmsbörsen är relativt hög jämfört med andra nordiska länder och innebär alltså att 

analytiker har incitament att agera som ”gatekeepers”, trots Sveriges koncentrerade ägande 

(von Koch et al, 2012).  

I tidigare studie har ett ökat antal finansanalytiker som följer bolaget konstaterats leda till en 

högre kvalitet på förklaringar vid avvikelse från den nederländska koden (Hooghiemstra, 

2012). Därmed kan ett positivt samband förutspås. 

Hypotes 17: Antalet följande finansanalytiker har ett positivt samband till 

informationsinnehållet i förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

4.3.3.7 Internationalisering 

Att lyfta internationaliseringens inverkan på bolags förklaringskvalitet vid avvikelse från koden 

är relevant ur ett institutionellt perspektiv. Yoshikawa och Rasheed (2009) menar att den ökade 

globaliseringen har gjort att nationella regler och institutioner konvergerar mot varandra. En så 

kallad internationell isomorfism som pressat länder och företag att efterlikna varandra 

(DiMaggio & Powell, 1983). Företagen antar de mest innovativa metoderna för att kunna 

bemöta den globala konkurrensen. Bolagsstyrning världen över tycks konvergera allt mer mot 

den anglosaxiska bolagsstyrningsmodellen, vilken har kommit att betraktas som en “best 

practice model” internationellt (Yoshikawa & Rasheed, 2009; Aguilera & Jackson, 2010; 

Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010). Konvergensens särskilda drivkraft är integrationen på 

de finansiella marknaderna, såsom ökade utländska portföljinvesteringar samt fria 

kapitalflöden länderna emellan. Investerare som är intresserade av att göra portföljinvesteringar 

i andra länder står då exempelvis inför problemet att förstå den redovisningspraxis som råder i 

det land man investerar i, varvid harmonisering av redovisningsstandarder underlättar denna 

process (Yoshikawa & Rasheed, 2009). 

Som ett resultat av kapitalmarknadens expansion, i termer av fler utländska 

portföljinvesteringar, har utveckling av nationella koder skett (Aguilera & Jackson, 2004). 
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Tidigare forskning tyder på att länder med svagt aktieägarskydd tenderar att utveckla koder på 

grund av legitimitetstryck (Zattoni & Cuomo, 2008), i syfte att attrahera utländskt kapital. 

Utvecklingen av den svenska koden var bland annat ett resultat av att göra Sverige mer 

attraktivt för utländska investerare (Skog, 2005; Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010; 

Förtroendeutredningen, 2004). 

Eftersom koder tillför en ökad transparens bör företag vara mer intresserade av att ta sig in på 

utländska börser där vedertagna normer råder och som kan garantera en legitim bolagsstyrning 

(Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004). Dessutom menar Oxelheim och Randøy (2002) att 

notering på en utländsk börs signalerar ett företags engagemang att avge högre 

informationsstandarder, likt det land bolaget är noterat på, vilket kommer att göra företaget mer 

attraktivt för utländska investerare. Genom koder vågar investerare satsa sitt kapital i utländska 

bolag då dessa investerare generellt sett befinner sig på långt avstånd och som därför har sämre 

insyn i det investerade bolaget. Med detta som bakgrund bör en ökad internationalisering leda 

till att bolaget har en god inställning till koden och att förklaringar vid avvikelser bör ges en 

hög prioritet. Ett positivt samband förväntas således. Detta trots att Arcot och Bruno (2006) 

fann att bolag som är noterade på annan börs8 tenderar att avge sämre förklaringar och att inget 

samband har påträffats mellan internationalisering och kodefterlevnad9 (Åslund & Yousef, 

2011; Andersson & Burman, 2016). 

Hypotes 18: Internationalisering har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer.  

                                                 
8 Notering på all annan börs utöver den brittiska. 
9 Notering på angloamerikansk börs eller handelsplats utöver den svenska. 
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4.4 Hypotessammanställning 

I Tabell 1 nedan presenteras en sammanställning av samtliga hypoteser och dess förmodade 

riktning. 

Sammanfattning av hypoteser: faktorers påverkan på 

informationsinnehållet i förklaringar till avvikelser från kodens 

rekommendationer 

Ägare 

Ägarkoncentration - 

Familjeföretag och sfärer - 

Industriellt ägande - 

Statligt ägande + 

Institutionellt ägande + 

Utländskt ägande + 

Styrelse 

Styrelsens storlek + 

Oberoende ledamöter + 

Styrelsekopplingar + 

Styrelsens ämbetstid - 

Styrelsens mötesfrekvens + 

INDEX Styrelsens styrka + 

Styrelsens ersättning + 

Kvinnliga ledamöter + 

Angloamerikanska ledamöter + 

Verkställande direktören 

och bolaget 

Vd i styrelsen - 

Kvinnlig Vd + 

Angloamerikansk Vd + 

Vd:s ämbetstid - 

Bolagets lönsamhet - 

Skuldsättningsgrad + 

 
Antal följande finansanalytiker + 

 
Internationalisering + 

     Tabell 1. Sammanfattning av hypoteser  
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5 Empirisk metod 
 

Kapitlet redogör grunderna för den empiriska studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis 

behandlas varför en kvantitativ undersökningsmetod, tillsammans med en longitudinell-

/tvärsnittsdesign, valts. Vidare presenteras studiens urval, följt av en bortfallsanalys. 

Avslutningsvis redogörs för hur datainsamling skett samt hur respektive variabler 

operationaliserats.

 

5.1 Undersökningsmetod 

Studiens syfte är att förklara vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid 

avvikelse från kodens rekommendationer. I metodavsnittet redogjordes det för att studien valt 

en deduktiv forskningsansats, i strävan att uppnå ett generaliserbart resultat. För att kunna 

uppfylla detta krävdes således en undersökningsmetod som möjliggjorde granskning av en 

större mängd bolag, vilket gjorde att en kvantitativ undersökningsmetod ansågs som mest 

lämplig. Detta då en kvantitativ undersökningsmetod lämpar sig för insamling av en stor 

mängd data och som är lätt att kvantifiera (Bryman & Bell, 2005). Dessutom lämpar sig en 

kvantitativ undersökningsmetod för studier som likt denna, syftar till att identifiera samband 

mellan variabler och förklara förhållandet mellan dessa (Bryman & Bell, 2005). Mot denna 

bakgrund samt utifrån det faktum att vi utgår från att studera en objektiv verklighet föredrogs 

en kvantitativ undersökningsmetod till denna studie. 

Att valet inte föll på en kvalitativ forskningsmetod beror på att denna metod generellt sett inte 

inbegriper ett omfattande urval då fokus ligger på en mer djupgående förståelse av kontexten. 

Detta medför att resultaten från en kvalitativ studie vanligtvis inte är generaliserbara (Bryman 

& Bell, 2005). Eftersom denna studie strävar efter ett generaliserbart resultat krävs granskning 

av samtliga bolag som avviker från den svenska koden, varvid ett kvalitativt förhållningssätt 

inte anses lämpligt. Dessutom avser denna studie att testa de befintliga teorier som redan 

existerar på området snarare än att generera teorier. Då den kvalitativa forskningsmetoden 

kännetecknas av generering av teorier utifrån hur individer tolkar den sociala verkligheten, är 

detta följaktligen ytterligare ett argument till varför denna metod inte valts.  

Visserligen kommer valet av en kvantitativ forskningsmetod inte helt och hållet utesluta en 

kvalitativ forskningsmetod. Ett visst inslag av tolkande förekommer i operationaliseringen av 
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den beroende variabeln för att kunna möjliggöra kategorisering av informationsinnehållet i 

bolags förklaringar till avvikelser från koden. Men då vi inte kommer att fokusera mer 

djupgående på ett fåtal av bolagens avvikelser från koden, ansågs det kvalitativa 

förhållningssättet tillämpbart ytterst begränsat och kommer därför inte tillämpas på studiens 

resterande del. Det går inte heller att fullständigt undvika att göra vissa ställningstaganden med 

tanke på att bolagsstyrningsrapporterna/årsredovisningarna redan är färdigställt material, 

framställt i ett annat syfte. Dessutom är detta tillvägagångssätt inte unikt då de båda 

forskningsmetoderna i vissa fall kan vara svåra att separera, samtidigt som metoderna kan 

innehålla inslag från varandra (Bryman & Bell, 2005). 

5.2 Insamlingsmetod 

Metoden som använts för insamling av data är en dokumentstudie, vilket innebär att befintlig 

data inhämtats för att få fram faktiska förhållanden till de variabler som ska testas (Patel & 

Davidsson, 2003). Detta innebär att samtliga data inhämtats från bolagens 

bolagsstyrningsrapporter, årsredovisningar, publikationerna; “Styrelser och Revisorer i 

Sveriges Börsföretag” och “Ägarna och Makten i Sveriges Börsföretag” samt databaserna 

Holdings, Eikon och InfoTorg. Fördelen med denna metod är att man snabbt och effektivt kan 

få tillgång till ett stort antal data på kort tid eftersom datan redan är sammanställd och 

tillgänglig för allmänheten (Bryman & Bell, 2005). Ytterligare en fördel med denna metod är 

att datan är tillförlitlig då den inhämtats från pålitliga och erkända källor.  

För datainsamling till den beroende variabeln (informationsinnehållet i förklaringar till 

avvikelser från koden) har en innehållsanalys använts. Innehållsanalys är en metod där man 

genom att analysera dokument och texter på ett replikerbart sätt kvantifierar innehållet utifrån i 

förväg bestämda kategorier (Bryman & Bell, 2005). Innehållet i förklaringar till avvikelser från 

koden har således kodats utefter förutbestämda kategorier för att därmed säkerställa en 

objektivitet i analysmetoden (Bryman & Bell, 2005).  

De två vanligaste metoderna för insamling av data i kvantitativa studier är visserligen enkäter 

och strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005). Att dessa insamlingsmetoder inte ansetts 

lämpliga för denna studie är att det dels är ett mer tidskrävande arbete att skicka ut enkäter eller 

intervjua samtliga svenska börsnoterade företag då studien har ett begränsat tidsutrymme. Dels 

då studien avsett att studera bolagen vid olika tidpunkter. Det kan vara så att vissa av de bolag 

som följt koden under det första observerade året (2009) inte existerar under det sista 
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observerade året (2015). Risken finns även att personer som var insatta i hur bolaget förklarade 

avvikelser från koden 2009 inte längre finns kvar i bolaget och att svaren från andra personer 

därför inte skulle bli tillförlitliga avseende tidigare år.  

Intervjuer skulle visserligen kunna ge ett mer djupgående svar genom möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor och därmed få en klarare bild av varför bolagen valt att avvika från koden 

(Bryman & Bell, 2005). Detta hade dock inneburit en risk för subjektiva inslag, dels i att våra 

resultat skulle kunna påverkas av våra egna värderingar eller fördomar och dels i 

respondenternas svar. Beroende på vilka som intervjuas i bolagen kan svaren dessutom 

besvaras annorlunda på grund av att olika individer har olika åsikter. Därmed hade 

objektiviteten, som i denna studie är central, ifrågasatts. Resultaten hade då blivit svårare att 

generalisera. I en enkätundersökning är dessutom risken för bortfall betydligt större, eller att 

svaren inte är tillförlitliga då respondenterna helt enkelt inte anser sig ha tid för att besvara 

frågorna på ett noggrant och fullständigt sätt (Bryman & Bell, 2005). 

5.3 Undersökningsdesign  

Undersökningsdesignen i en studie utgör ramen för insamling och analys av data (Bryman & 

Bell, 2005). Denna studie baseras på en longitudinell undersökningsdesign i syfte att 

åskådliggöra hur bolagens inställning till koden har förändrats över tid. Detta då koden bland 

annat har reviderats ett flertal gånger sedan den implementerades i Sverige 2005, och som 

därför kan ha påverkat de bakomliggande faktorer som påverkar bolags inställning till 

tillämpandet av koden. Genom en longitudinell undersökningsdesign skapas ett ökat 

generaliserbart resultat när flera år tas i beaktning eftersom tillfälligheter undviks. Hade enbart 

ett år studerats är möjligheten stor att detta inte hade kunnat generaliseras till ett annat år 

eftersom en eventuell förändring inte hade påvisats. Genom en longitudinell design underlättas 

därför möjligheten att identifiera samband och dra slutsatser över bolagens inställning till 

koden (Bryman & Bell, 2005). 

Den longitudinella undersökningsdesignen kompletteras även med en tvärsnittsdesign då 

datainsamling kommer att ske från många fall (bolag), vid en given tidpunkt. En 

tvärsnittsdesign är lämplig för denna studie eftersom information från samtliga svenska 

börsnoterade bolag som avviker från koden samlas in vid den givna tidpunkten, vilket delvis 

skapar en större variation i urvalet och delvis en större chans att finna samband mellan 

variablerna. Att enbart studera några få fall hade påverkat möjligheten att generalisera 
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resultatet till en hel population (Bryman & Bell, 2005). De två undersökningsdesignerna 

kompletterar därför varandra genom att flera fall studeras vid flera tillfällen. 

5.4 Urval 

Då syftet med denna studie är att, utifrån ett longitudinellt perspektiv, förklara vad som 

påverkar informationsinnehållet i bolags avvikelseförklaringar från den svenska koden, utgörs 

populationen av kodens målgrupp. Dock utgör populationen enbart de bolag som avviker från 

koden eftersom att det är förklaringar till avvikelser som ska studeras. Koden kom från och 

med 1 juli 2008 att rikta sig till samtliga bolag noterade på svensk reglerad marknad, 

nuvarande Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2008), varvid avvikande bolag utgör populationen för de studerade åren. Dock kommer bolag 

listade på NGM Equity exkluderas för samtliga år. Detta då dessa bolag dels inte inkluderas i 

de senare upplagorna av publikationen “Styrelser och Revisorer i Sveriges Börsföretag” och 

dels då dessa bolag är så få att de inte anses påverka ett slutligt resultat. NGM Equity har även 

exkluderats från urvalet vid tidigare studie (Andersson & Burman, 2016). 

Det optimala urvalet är beroende av populationens totala storlek. Ett större stickprov ökar 

precisionen i jämförelse med ett mindre stickprov. Genom att låta en stor del av populationen 

utgöra studiens urval ökar därför studiens generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2005). Nasdaq 

OMX Stockholm delas in i tre olika grupper beroende på bolagets totala marknadsvärde. Dessa 

grupper benämns; Large Cap, Mid Cap samt Small Cap (Aktiespararna, 2017). Att exempelvis 

enbart låta urvalet utgöras av bolag listade på Mid Cap, kan riskera att resultatet blir 

missvisande. Detta eftersom att dessa bolag kan ha unika egenskaper i förhållande till de bolag 

som är listade på Large- eller Small Cap och som därmed inte kan generaliseras till dessa.  

För att dels studera vad som påverkar hur informationsinnehållet i bolags avvikelseförklaringar 

förändrats över tid och dels för att öka studiens reliabilitet, kommer populationen att studeras 

vid flera tillfällen. De år som valts att studeras är 2009, 2012 samt 2015. Att 2009 är det första 

år som valts att studeras är då koden reviderades för första gången under 2008. Under 2009 

antas därför bolagen ha hunnit anpassa sig till att integrera kodens rekommendationer och 

anpassat sig efter dess riktlinjer. Därefter valdes vart tredje år att observeras på grund av 

begränsat tidsutrymme. År 2012 valdes då det ansågs mest logiskt att studera det bolag som 

befinner sig mitt emellan 2009 och 2015. Att 2015 är det sista observerade året, är då 

årsredovisningar för 2016 inte finns tillgängliga vid tiden för denna studies datainsamling. 
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Sammantaget sett kommer urvalet bestå av 412 bolag, varav 133 bolag för 2009, 143 bolag för 

2012 samt 136 bolag för 2015. Exakt samma bolag existerar inte vid de olika årtalen. Det är 

dock inte av betydelse att samma bolag studeras vid varje tillfälle, utan det är snarare 

fördelaktigt att inkludera så många observationer som möjligt. Populationen utgörs således av 

de bolag som gör avvikelser från koden under respektive studerat år. 

Ställningstaganden har även gjorts gällande bolag med brutet räkenskapsår (inte 1 januari - 31 

december) samt bolag som noterats eller avnoterats under de observerade åren. Jämförbarheten 

påverkas när ett bolag har ett brutet räkenskapsår (bokslut kan i sådana fall ske exempelvis den 

30 juni 2015), då första halvåret för 2015 återfinns i årsredovisningen för 2014/2015 medan det 

andra halvåret för 2015 återfinns i årsredovisningen för 2015/2016. Samtidigt som 

räkenskapsåret 2014/2015 kan innebära att revideringen från och med 1 november 2015 inte 

gäller för bolagen under detta räkenskapsår. Bolag med brutet räkenskapsår är därför inte helt 

jämförbara och har därför exkluderats likt tidigare studier (Broberg, Tagesson & Collin, 2010; 

Tagesson & Collin, 2015; Andersson & Burman, 2016). Bolag som under det undersökta året 

har blivit noterade eller avnoterade kommer också att exkluderas. Nyligen noterade bolag 

utesluts då de tenderar att utge sina första bolagsstyrningsrapporter vid nästföljande år. Även 

avnoterade bolag utesluts då årsredovisningar för avnoterade bolag inte anses tillräckligt 

utförliga och som dessutom kan vara svåra att finna.  

Publikationerna “Styrelser och Revisorer i Sveriges Börsföretag” och “Ägarna och Makten i 

Sveriges Börsföretag” har använts för att identifiera populationen för år 2009 och 2012. I dessa 

publikationer är utländska bolag (bolag med säte utanför Sverige) inte inkluderade varvid även 

utländska bolag har exkluderats gällande år 2015. Detta då Holdings har använts för att 

identifiera populationen för 2015, där samtliga bolag noterade på svensk marknad finns 

angivna. 

5.4.1 Bortfallsanalys 

 Den ursprungliga populationen omfattade totalt 412 bolag. Ett visst bortfall har dock 

förekommit då 10 av bolagens årsredovisningar och/eller bolagsstyrningsrapporter inte fanns 

tillgängliga samt ett bortfall på ett bolag där bolagsstyrningsrapporten var ytterst kortfattad och 

som medförde att information saknades om fyra variabler. Det totala bortfallet uppgick därför 

till 11 bolag, varvid det slutliga urvalet omfattade 401 bolag.  
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Trots att ett litet bortfall förekom så genomfördes en bortfallsanalys i syfte att säkerställa att 

bortfallet inte påverkar resultatets generaliserbarhet något nämnvärt. Då information kring den 

bransch bolaget verkar inom finns tillgänglig för samtliga bolag, har bortfallsanalysen 

genomförts på branschvariabeln. Bortfallsanalysen genomfördes genom att studera att urvalets 

branschindelning i hög utsträckning överensstämmer med populationens, tillsammans med ett 

chi-två test, vilket åskådliggörs nedan i Tabell 2. 

Bortfallsanalys 

 Population Urval 

Bransch Antal Andel Antal Andel 

Olja & Gas 5 1 % 5 1 % 

Råvaror 19 5 % 17 4 % 

Industri 113 27 % 110 27 % 

Varor 28 7 % 27 7 % 

Tjänster 32 8 % 31 8 % 

Hälsovård 46 11 % 44 11 % 

Telecom 11 3 % 11 3 % 

Allmänna tjänster 2 0 % 2 0 % 

Finans 92 22 % 91 23 % 

Teknologi 64 16 % 63 16 % 

Totalt 412 100 % 401 100 % 

Pearson Chi-två signifikans                       0,657 

Tabell 2. Bortfallsanalys 

Av Tabell 2 framgår att branschfördelningen mellan populationens 412 bolag är så gott som 

identisk med urvalets fördelning, samt att ingen signifikans föreligger (0,657). De två 

branscher som avviker är Råvaror och Finans. Medan Råvaror i urvalet representeras av 1 % 

färre bolag så representeras Finans av 1 % fler bolag än vad som är fallet för hela populationen. 

I och med att skillnaden dels är ytterst liten och dels inte är signifikant, bör urvalet därmed vara 

representativt och generaliserbart för hela populationen. 
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5.5 Datainsamling 

Utgångspunkten för datainsamlingen är främst information inhämtad från publikationerna 

“Ägarna och Makten i Sveriges Börsföretag” och “Styrelser och Revisorer i Sveriges 

Börsföretag”, databaserna Holdings, Eikon och InfoTorg samt bolagens årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter för de studerade åren 2009, 2012 och 2015.  

Från “Styrelser och Revisorer i Sveriges Börsföretag” 2009 och 2012 har information om Vd i 

styrelse, kvinnlig Vd, antal ledamöter (styrelsens storlek), antal kvinnliga ledamöter, antal 

angloamerikanska ledamöter, antal oberoende ledamöter och vilken revisor bolaget anlitar, 

inhämtats. För 2015 har denna information inhämtats från bolagens årsredovisningar då 

“Styrelser och Revisorer i Sveriges Börsföretag” inte har publicerats för 2015. 

Ur bolagens årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter har information om tillämpning av 

koden (förklaringarna), Vd:s ämbetstid, ersättning till styrelsen, styrelseledamöternas 

ämbetstid, styrelsekopplingar, angloamerikansk Vd, skuldsättning, bolagets storlek samt 

internationalisering, inhämtats. Detta gäller för samtliga observerade år. Bolagens 

branschtillhörighet är inhämtat från Nasdaq (Nasdaq OMX Stockholm, 2017).  

Från databasen Holdings (för 2015) och publikationen “Ägarna och Makten i Sveriges 

Börsföretag” (för 2009 och 2012) har information om respektive bolags ägarkoncentration och 

ägarkategori inhämtats. I enstaka fall, då information har saknats i Holdings samt Ägarna och 

Makten, har informationen kompletterats från bolagens årsredovisningar. 

Nyckeltal gällande bolagens lönsamhet har inhämtats från Eikon för samtliga år. I de fåtal fall 

data har saknats i Eikon, har datan kompletterats i första hand från InfoTorg och i andra hand 

från bolagens årsredovisningar. Då har samma formel använts som den InfoTorg angivit vid 

beräkning av lönsamhetsmåttet. Eikon har även använts för att få fram data om antalet 

finansanalytiker som följer bolaget. I de fåtal fall där data har saknats i Eikon har datan 

kompletterats från bolagens årsredovisningar. 

5.5.1 Interbedömarreliabilitet 

All datainsamling har inte varit möjlig att genomföra helt objektivt utan att vissa subjektiva 

bedömningar har krävts. De variabler som krävt vissa inslag av subjektiva bedömningar är dels 

den beroende variabeln för att kunna bedöma vilken kategori respektive avvikelseförklaring 

tillhör. Dels de oberoende variablerna; branschtillhörighet samt ägarkategorisering. Vad gäller 
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branschtillhörighet har i ett fåtal fall information saknats på Nasdaq varvid vi sökt efter vilka 

konkurrenter bolagen angett och kodat utefter konkurrenternas branschtillhörighet. Gällande 

tolkningen av vilken ägarkategori olika ägare tillhör, i de fall osäkerhet förekommit, har detta 

diskuterats tillsammans av oss författare för att säkerställa enhetliga avvägningar. Om 

observatörer gör olika tolkningar har detta enligt Bryman och Bell (2005) en negativ inverkan 

på studiens reliabilitet. För att bemöta denna risk, och därmed erhålla en hög 

interbedömarreliabilitet, har samtliga subjektiva ställningstaganden diskuterats oss 

observatörer emellan genom att göra en gemensam bedömning. 

5.6 Källkritik till studiens empiriska informationskällor 

Ett källkritiskt förhållningssätt har även tagits till de informationskällor som legat till grund för 

studiens empiriska grund. Till studiens empiriska grund har data inhämtats från databaserna 

Holdings, Eikon samt InfoTorg, publikationerna; Ägarna och Makten i Sveriges Börsföretag 

(Fristedt & Sundqvist, 2009b; Sundqvist, 2012) och Styrelser och Revisorer i Sveriges 

Börsföretag (Fristedt & Sundqvist, 2009a; Fristedt, Larsson & Sundqvist, 2012) samt bolagens 

årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter. Information avseende respektive bolag bygger 

därmed på arkivdata från Holdings, Eikon, InfoTorg och ovan nämnda publikationer, samt 

sekundärdata från bolagens årsredovisningar. 

Holdings är en oberoende databas som bland annat sammanställer ägardata, 

bolagsstyrningsdata och företagsinformation för den svenska aktiemarknaden (Holdings, 

2017). Då databasen dels är oberoende och dels rekommenderas av Linnéuniversitetet, bedöms 

källan som tillförlitlig. Bolaget som står bakom Holdings (Modular Finance AB) förvärvade 

under 2015 SIS Ägarservice AB, vilka tidigare publicerat publikationerna som nämndes ovan. 

Publikationerna har använts vid tidigare vetenskapligt granskad studie (La Porta, Lopez-De-

Silanes och Shleifer, 1999), varvid även dessa bedöms som tillförlitliga. Eikon är en databas 

som är sammanställd av flera olika databaser, vilken innehåller finansiell data såväl historisk 

som i realtid (Thomson Reuters, 2017). Likt Holdings är Eikon en datakälla som 

rekommenderas av Linnéuniversitetet och bedöms därför som tillförlitlig. InfoTorg är liksom 

Holdings en oberoende part som hämtar information från bland annat Bolagsverket, 

Skatteverket och Statistiska Centralbyrån (SCB) (Bisnode Sverige AB, 2017), vilket gör att 

även denna informationskälla bedöms som tillförlitlig.  
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Att bolagens årsredovisningar utgör sekundärdata innebär att datan är sammanställd av någon 

annan och i ett annat syfte (Bryman & Bell, 2005). Trots detta bedöms årsredovisningarna som 

en tillförlitlig informationskälla då informationen offentliggjorts av bolagen själva och därmed 

kommer från ursprungskällan. Dock finns i åtanke nackdelen i att informationen kan ha 

vinklats av bolagen på ett för bolaget fördelaktigt sätt. Det finns exempelvis en möjlighet att 

bolagets avvikelseförklaring från koden inte är en korrekt beskrivning av det verkliga motivet 

bakom avvikelsen, utan att den formulerats på ett särskilt sätt med medvetenheten om att detta 

kommer att betraktas som en legitim förklaring. Men då rapporten granskas av bolagets revisor 

så anses källan ändå som tillförlitlig. 

5.7 Operationalisering 

Operationalisering innebär mätning av begrepp (Bryman & Bell, 2005). I detta avsnitt redogörs 

för vilka variabler som valts till studien samt hur dessa operationaliserats. Operationaliseringen 

grundas i tidigare forskning men också utefter studiens förutsättningar. För att kunna mäta de 

egenskaper som studeras utifrån de formulerade hypoteserna, har dessa delats in i beroende-, 

oberoende- samt kontrollvariabler som nedan utförligt förklaras för att tillföra studien 

reliabilitet och replikerbarhet (Bryman & Bell, 2005). 

5.7.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln utgörs av företagens förklaringar till avvikelser från koden. För 

operationalisering av förklaringarna har information inhämtas från företagens 

bolagsstyrningsrapporter/årsredovisningar, vari de måste motivera förklaringarna (ÅRL, 6:6). 

Då åren som observerats är 2009, 2012 samt 2015, utgår studien från koden som reviderades 

2008 för det observerade året 2009, koden som reviderades 2010 för det observerade året 2012 

och koden som reviderades 2015 för det observerade året 2015. 

I tidigare studier där kvaliteten på informationsinnehållet i avvikelseförklaringar studerats, har 

operationalisering skett genom olika varianter av vägda genomsnitt (Arcot & Bruno, 2006; 

Arcot, Bruno & Faure-Grimaud, 2010; Hooghiemstra, 2012; Kluijtmans, 2016), vilket 

Hooghiemstra (2012) benämner som ISCORE. ISCORE är således ett mått som mäter 

informationsinnehållet på förklaringarna. 

Arcot och Bruno (2006) rankar kvaliteten på förklaringar utefter sex kategorier; “no 

explanation”, “generel explanation”, “inline explanation” (en förklaring som är av allmän 
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karaktär men upprepar ord från kodens bestämmelser), “limited explanation”, “transitional 

explanation” samt “genuine explanation”. Arcot et al. (2010), Hooghiemstra (2012) och 

Kluijtmans (2016) mäter å andra sidan informationsvärdet på förklaringarna genom att ranka 

kvaliteten utefter enbart tre kategorier “no explanation”, “generic explanation” och “firm-

specific explanation”, vilka poängsätts. Av dessa alternativ ansågs det sistnämnda alternativet 

lämpligast för denna studie. Dels med anledning av att det är den mest använda 

kategoriseringen och dels för att de kategorier som används i studien gjord av Arcot och Bruno 

(2006) anses överlappa varandra, är svårbegripliga och skulle innebära risk för att kodningen 

blir olika beroende på vem som utför den. Vid kategorisering ansågs dock tre kategorier inte 

vara tillräckligt, varför ytterligare två kategorier inkluderats. 

Operationaliseringen av den beroende variabeln sker genom en innehållsanalys där 

förklaringarna kategoriseras och poängsätts enligt följande: 

• “Ingen förklaring” - ingen motivering anges till varken varför avvikelsen skett eller den 

alternativa lösning som valts istället (1p), 

• “Begränsad förklaring” - ingen motivering anges till varför avvikelsen skett men en 

begränsad motivering beskrivs till den alternativa lösning som valts istället. Alternativt 

att en begränsad motivering anges till varför avvikelsen skett men ingen alternativ 

lösning beskrivs (2p), 

• “Kodupprepande förklaring” - ord och meningar upprepas utifrån kodens riktlinjer till 

varför avvikelse skett och/eller hur man istället valt att göra (3p), 

• “Standardförklaring” - en vanligt förekommande förklaring som anger en motivering 

till både varför avvikelse skett och en beskrivning av den alternativa lösning som valts 

istället, dock utan specifika detaljer (4p), 

• “Företagsspecifik förklaring” - förklaringen är specifik för bolaget om varför man valt 

att avvika från koden och innehåller en tydlig beskrivning om varför den alternativa 

lösning som valts istället är bättre lämpad än den som föreskrivs i koden (5p). 

Varje förklaring tilldelas alltså en poäng mellan 1-5. Högre informationsvärde ger således 

högre poäng. För exempel på förklaringar tillhörande respektive kategori, se Bilaga A. 

Bolag som inte avviker från koden exkluderas i denna studie, vilket innebär att 

poängsättningen inte överensstämmer med någon av de tidigare studierna. Hooghiemstra 
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(2012) tilldelade både kodefterlevnad och en företagsspecifik förklaring med 4 poäng medan 

Kluijtmans (2016) tilldelar dessa 3 poäng vardera. Att efterlevnad och företagsspecifik 

förklaring poängsätts lika indikerar att författarna finner alternativen som likvärdiga. Vår 

bedömning är dock att kodefterlevnad bör exkluderas då inkludering av dessa bolag ger ett 

missvisande resultat av ISCORE. Detta dels då efterlevnad av koden inte innehåller någon 

förklaring och dels då poängsättning blir missvisande oavsett hur det poängsätts. Exempelvis 

om bolaget tilldelas 0 poäng skulle detta bedömas som det sämsta alternativet medan om 

bolaget tilldelas den högsta poängen påvisas att kodefterlevnad är det bästa alternativet. Att ett 

bolag följer koden anses varken vara det bästa eller sämsta alternativet då efterlevnaden är 

beroende av bolagets enskilda förutsättningar enligt kodens princip “följ eller förklara”. Det 

viktiga är snarare, om bolaget anser att en annan lösning än det koden rekommenderar är mer 

lämplig, att detta ges en förklaring av god kvalitet. 

Tidigare studier (Arcot & Bruno, 2006, 2009, 2010; Hooghiemstra, 2012; Kluijtmans, 2016) 

har således en operationalisering av ISCORE som inte helt överensstämmer med denna studies 

operationalisering. Till övervägande del överensstämmer studiernas operationalisering inte 

heller med varandra. Trots olika operationalisering har dock samtliga studier gjort 

bedömningen att tillvägagångssättet är lämplig för regressionstestning, varvid samma 

bedömning görs i denna studie då det är en beprövad och vetenskapligt granskad metod. 

Beräkningen av ISCORE sker enligt följande: 

𝐼𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 = (1×𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 "𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛" + 2×𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 "𝑏𝑒𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑎𝑑" + 3×𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 "𝑘𝑜𝑑𝑢𝑝𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒" +

4×𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 "𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑" + 5×𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 "𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘")/𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  

ISCORE operationaliseras därmed som en kontinuerlig variabel och kodas som ett värde 

mellan 1-5 beroende av dels antalet förklaringar och dels kvaliteten på förklaringarna. 

5.7.2 Oberoende variabler 

I detta avsnitt redogörs för hur samtliga oberoende variabler operationaliserats, det till säga hur 

de faktorer som antas ha ett samband till informationsinnehållet (ISCORE) kommer att mätas. 

Faktorerna presenteras, likt hypoteserna, utefter den svenska bolagsstyrningens centrala 

aktörer. 
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5.7.2.1 Ägare  

5.7.2.1.1 Ägarkoncentration 

Hur ägarkoncentration påverkar bolagsstyrningen är ett välstuderat ämne i tidigare 

undersökningar (Thomsen & Pedersen, 2000; La Porta et al, 1999; Kurtaj & Bohlin, 2009; 

Jonnergård & Larsson-Olaison, 2010; Åslund & Yousef, 2011; Andersson & Burman, 2016). 

Den formulerade hypotesen förmodar att en hög ägarandel är relaterad till 

informationsinnehållet i avvikelseförklaringarna varvid det krävs en operationalisering av 

ägarkoncentration. I Sverige är röstandel att föredra framför kapitalandel för mätning av 

ägarkoncentration, med anledning av att det i många bolag finns röstdifferentierade aktier 

(Högfeldt, 2005) och som därmed är mest avgörande för ägarens möjlighet att påverka bolaget. 

Denna studie kommer därför att utgå från ägarkoncentration baserat på röstandel. 

Ägarkoncentration har i denna studie operationaliserats dels utefter den procentsats som 

bolagets största ägare innehar (röstinnehav) och dels utefter tre olika nivåer (10 %, 20 % och 

50 %) för att tillföra studien validitet, genom att rätt nivå av ägarkoncentration säkerställs. Den 

lägsta nivån för ägarkoncentration operationaliseras som 10 %, baserat på att ABL vid denna 

nivå ger ägaren vissa rättigheter (minoritetsskydd) såsom att kalla in en minoritetsrevisor samt 

sammankalla till extra bolagsstämma (ABL 2005:551, 9:9; 7:13). Den andra nivån 

operationaliseras som 20 %, vilket tidigare använts av La Porta et al. (1999), då ägaren vid 

denna nivå anses ha en effektiv kontroll över bolaget (La Porta et al, 1999). Den tredje nivån 

för ägarkoncentration operationaliseras som 50 % med anledning av att ägaren vid denna nivå 

har en fullständig kontroll över bolaget (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2016). Denna 

operationalisering har använts i tidigare svenska studier (Holgersson & Söderlindh, 2013; 

Andersson & Burman, 2016). Då de olika nivåerna skapat multikollinearitet har den nivå som 

gett bäst förklaringsgrad valts vilket var den andra nivån, ägare med ett innehav om minst 20 % 

av rösterna.  

En vanlig operationalisering i internationell forskning är visserligen Herfindahls index, vilken 

väger samman en total procentsats av bolagets fem största ägare (Collin et al, 2016). Denna 

metod har använts i tidigare svenska studier (Bohlin & Kurtaj, 2009; Åslund & Yousef, 2011; 

Tagesson & Collin, 2015). Att Herfindahls index inte har valts i denna studie är då bolagets 

största ägare kan ha olika incitament med dess ägande och följaktligen strävar mot olika mål, 

varvid det ansetts oväsentligt att studera hur stor andel ägarna tillsammans äger. I andra studier 
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har operationalisering av ägarkoncentration skett genom att identifiera ägare med ägarandel 

överstigande 5 % (Hooghiemstra, 2012). Denna operationalisering anses inte heller lämplig då 

i stort sett samtliga bolag i Sverige har ägare med en ägarandel överstigande denna nivå.  

Information om ägarkoncentration inhämtas per den 31/12 för de studerade åren 2009 och 2012 

från publikationerna Ägarna och Makten i Sveriges Börsföretag (Fristedt & Sundqvist, 2009b; 

Sundqvist, 2012). En källa som använts i flera andra studier (La Porta et al, 1999; Jansson & 

Larsson-Olaison, 2010; Jonnergård & Stafsudd, 2011). Gällande år 2015 har information om 

ägarkoncentration inhämtats från Holdings per den 31/12.  

Ägarkoncentration operationaliseras dels som en procentsats och dels utefter nivåerna 10 % <, 

20 % < samt 50 % < och kodas som en dikotom variabel på varje nivå där 0 innebär att bolaget 

enbart har ägare med ett innehav understigande den specifika nivån och 1 om det finns en eller 

flera ägare med ett innehav på minst den angivna nivån. 

5.7.2.1.2 Ägarkategori  

Studien inkluderar fem hypoteser gällande ägarkategorier, vilka är indelade i familjeföretag 

och sfärer, industriellt ägande, statligt ägande, institutionellt ägande samt utländskt ägande. 

Denna indelning överensstämmer med hur tidigare studier kategoriserat ägande (Thomsen & 

Pedersen, 2000; Åslund & Yousef, 2011; Andersson & Burman, 2016). Dessa tidigare studier 

har dock operationaliserat ägarkategorier på olika sätt. Andersson och Burman (2016) utgick 

från storleken på aktieinnehavet utefter nivåerna 10 %, 20 % och 50 %. Den andra studien 

identifierade bolagets fem största ägare och som därefter kategoriserats utan att hänsyn tagits 

till aktieinnehavets storlek (Åslund & Yousef, 2011). Andra studier har identifierat 

ägarkategorier med ett innehav överstigande 5 % (Hooghiemstra, 2012) eller 10 % (Arcot & 

Bruno, 2006; Kluijtmans, 2016).    

I denna studie kommer ägarkategori, likt operationalisering av ägarkoncentration, att 

operationaliseras utefter kategorier som innehar en röstandel överstigande någon av de tre 

nivåerna 10 %, 20 % och 50 %. Precis som vid variabeln ägarkoncentration så har de olika 

nivåerna skapat multikollinearitet, varför den nivå som gett bäst förklaringsgrad har valts. Den 

nivå som gett bäst förklaringsgrad och som därmed valts är den första nivån, ägare med ett 

innehav om minst 10 % av rösterna. Som tidigare nämnt är denna nivå även teoretiskt lämplig 

då det krävs 10 % för att i första hand skydda sig, och i andra hand utöva inflytande. 
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Information om ägarkategorier inhämtas för de studerade åren 2009 och 2012 från 

publikationerna Ägarna och Makten i Sveriges börsbolag (Fristedt & Sundqvist, 2009b; 

Sundqvist, 2012). Gällande det studerade året 2015 har information om ägarkategorier 

inhämtats från Holdings per den 31/12. Samtliga ägare med utländsk härkomst har räknats 

under kategorin “utländska ägare”, även om dessa i hemlandet betraktas som familjeföretag 

och sfärer, industriellt-, statligt- eller institutionellt ägande. 

Ägarkategori operationaliseras utefter nivåerna 10 % <, 20 % < och 50 % < och kodas som en 

dikotom variabel på varje nivå där 0 innebär att ägarkategorin inte finns representerad på den 

specifika nivån och 1 om ägarkategorin finns representerad på den specifika nivån. 

5.7.2.2 Styrelse  

5.7.2.2.1 Styrelsens styrka 

Styrelsens styrka definieras dels som en sammanvägning av fem olika styrelseegenskaper - 

styrelsens storlek, andel oberoende styrelseledamöter, styrelsens ämbetstid, antalet 

styrelsemöten samt styrelsekopplingar - och dels genom egenskaperna enskilt. 

Styrelsens styrka har i tidigare studier utgjorts av olika variabler och har därmed 

operationaliserats på olika sätt. Hoitash et al. (2009) operationaliserar styrelsens styrka genom 

en konstruktion av ett poängsystem och som innehåller de fem variablerna; styrelsens storlek, 

andel oberoende styrelseledamöter, styrelseledamöternas ämbetstid, antal styrelsemöten samt 

antal övriga styrelseuppdrag (styrelsekopplingar). Exempelvis gällande styrelsens oberoende så 

mäts andelen oberoende ledamöter i ett specifikt bolag och jämförs med medianen för samtliga 

bolag inkluderade i studien. Överstiger bolagets värde medianen tilldelas bolaget 1 poäng 

medan ett värde understigande medianen tilldelas 0 poäng. Detsamma görs med övriga 

variabler (styrelseegenskaper), varvid poängen från samtliga variabler läggs ihop till en ny 

variabel “styrelsens styrka”. Varje bolag tilldelas således ett poängvärde mellan 0-5 poäng. En 

svag styrelse motsvarar 0 poäng medan en stark styrelse motsvarar 5 poäng. Liksom Hoitash et 

al.  (2009) bygger en studie av Hooghiemstra (2012) på detta poängsystem. Dock inkluderas 

enbart fyra variabler i Hooghiemstra:s studie - styrelsens storlek, antal styrelsemöten, antalet 

utskott under styrelsen samt andelen oberoende styrelseledamöter - varvid styrelsens styrka 

tilldelas ett mått mellan 0-4 poäng. 
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Då denna studie inte avser att studera variabler som koden redan reglerar, anses Hoitash et al:s 

(2009) mått på vad som utgör styrelsens styrka som mest lämplig. Detta då Hoitash:s mått av 

styrelsens styrka enbart inkluderar en variabel (styrelsens oberoende) som redan regleras i 

koden. Att studera flera variabler som koden redan reglerar skulle innebära att den beroende 

variabeln jämförs med en annan beroende variabel (eftersom det är detta koden reglerar). På 

grund av detta anses Hooghiemstra:s mått för styrelsens styrka som mindre lämplig då 

variablerna styrelsens oberoende samt antal utskott under styrelsen redan regleras i koden. 

Nedan presenteras dels hur variablerna operationaliserats enskilt och dels hur “styrelsens 

styrka” (sammanvägningen av de enskilda variablerna) har operationaliserats. 

• Styrelsens storlek: Operationalisering sker som antal ledamöter i styrelsen, exklusive 

suppleanter och arbetstagarrepresentanter, för respektive räkenskapsår. Denna 

operationalisering har använts i tidigare svenska studier (Bohlin & Kurtaj, 2009; Åslund & 

Yousef, 2011; Tagesson & Collin, 2015; Andersson & Burman, 2016; Collin et al, 2016). 

Information om styrelsens storlek har inhämtas från Styrelser och Revisorer i Sveriges 

Börsföretag (Fristedt & Sundqvist 2009a; Fristedt et al, 2012) gällande åren 2009 och 

2012 samt företagens årsredovisningar gällande år 2015. 

• Oberoende styrelseledamöter: Styrelsens oberoende operationaliseras som antalet 

oberoende ledamöter i förhållande till totalt antal ledamöter som sitter i styrelsen 

(exklusive suppleanter och arbetstagarrepresentanter). Ruigrok et al. (2007) utförde en 

studie där ledamöterna sågs som oberoende i det fall de under det tre senaste åren inte haft 

någon professionell eller personlig relation till bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget 

och dess ledning är den vanligaste definitionen vid studier. I denna studie ses ledamöterna 

dock som oberoende när de är oberoende dels gentemot bolaget och företagsledningen och 

dels gentemot de större aktieägarna, det vill säga oberoende gentemot samtliga parter. 

Detta på grund av att det är vanligt med aktiva ägare i styrelsen (Jonnergård & Larsson, 

2007) som kan antas ge en viss typ av förklaring vid avvikelse från koden, varvid ett 

samlat oberoendebegrepp anses mer lämpligt att undersöka. Denna definition av 

oberoende har använts i tidigare studie (Andersson & Burman, 2016). Information om 

styrelsens oberoende har inhämtats från Styrelser och Revisorer i Sveriges Börsföretag 

(Fristedt & Sundqvist 2009a; Fristedt et al, 2012) gällande åren 2009 och 2012, som 
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använder samma definition av oberoende, samt företagens årsredovisningar gällande år 

2015. 

• Styrelsens ämbetstid: Styrelsens ämbetstid operationaliseras som en genomsnittlig 

uppdragstid där ledamöternas totala tid i styrelsen läggs samman och därefter divideras 

med antalet ledamöter. En operationalisering som även använts i tidigare studier (Tagesson 

& Collin, 2015; Andersson & Burman, 2016). Året då ledamoten blev invald till styrelsen 

finns noterat i bolagets årsredovisning, varvid information om ledamöternas ämbetstid 

inhämtats från denna. 

• Styrelsens mötesfrekvens: Antalet styrelsemöten mäts som totalt antal möten styrelsen haft 

under året, inklusive telefonmöten. Denna operationalisering har gjorts i tidigare studier 

(Collin et al, 2016). Information inhämtas från bolagens årsredovisningar. 

• Styrelsekopplingar: Styrelsekopplingar, det vill säga styrelseledamöternas engagemang i 

andra styrelser, operationaliseras som ett genomsnittligt antal styrelseuppdrag ledamöterna 

har, det vill säga totalt antal uppdrag dividerat på totalt antal ledamöter så att ett 

genomsnittligt värde per ledamot erhålls. Information om styrelsekopplingar inhämtas från 

bolagens årsredovisningar.  

• INDEX Styrelsens styrka: Om styrelsens storlek överstiger medianen för variabeln kodas 

detta som 1, och om storleken understiger medianen kodas detta som 0. Om andelen 

oberoende ledamöter överstiger medianen kodas detta som 1, och om andelen understiger 

medianen kodas detta som 0. Har styrelsen en ämbetstid överstigande medianen kodas 

detta som 0 medan om ämbetstiden understiger medianen kodas detta som 1. 

Mötesfrekvens kodas som 1 om fler möten än vad som motsvarar medianen hålls, och som 

0 om färre möten än medianen hålls. Styrelsekopplingar kodas som 1 om antalet 

styrelsekopplingar överstiger medianen och som 0 om antalet styrelsekopplingar 

understiger medianen. Detta är således 5 dikotoma variabler vilka slutligen läggs samman 

och tilldelas ett poängvärde mellan 0 och 5. 

När de enskilda variablerna testas enskilt sker operationaliseringen således enligt följande: 

Styrelsens storlek som antalet styrelseledamöter (exklusive suppleanter och 

arbetstagarrepresentanter) och kodas som en kontinuerlig variabel. Oberoende ledamöter som 

andelen oberoende styrelseledamöter och kodas som en procentsats. Styrelsens ämbetstid som 
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genomsnittlig uppdragstid per ledamot och kodas som en kontinuerlig variabel. Styrelsens 

mötesfrekvens som antalet styrelsemöten och kodas som en kontinuerlig variabel. Slutligen 

operationaliseras styrelsekopplingar som genomsnittligt antal uppdrag ledamöterna har i andra 

styrelser och kodas som en kontinuerlig variabel.  

När variablerna istället testats som INDEX Styrelsens styrka så sker operationaliseringen som 

en sammanvägning av de enskilda variablerna - totalt antal ledamöter i styrelsen, andel 

oberoende ledamöter i styrelsen, genomsnittlig uppdragstid, totalt antal styrelsemöten samt 

andelen ledamöter som är engagerade i andra styrelser - och kodas som ett värde mellan 0 och 

5 baserat på om de enskilda styrelseegenskaperna under- eller överstiger medianen för samtliga 

bolag. 

5.7.2.2.2 Styrelsens ersättning 

Styrelsens ersättning operationaliseras som genomsnittlig ersättning per ledamot. Detta avser 

arvode för styrelseuppdrag, inklusive utskottsarbete då det i många 

årsredovisningar/bolagsstyrningsrapporter inte redovisats vad ledamöter i respektive utskott får 

i ersättning för utskottsarbeten utan enbart styrelsens totala arvode. Denna metod sker i likhet 

med tidigare studier (Collin et al, 2016; Andreas, Rapp & Wolff 2012). Information om 

ersättning finns angivet i bolagens årsredovisningar varvid uppgifter till variabeln har 

inhämtats från dessa. 

Styrelsens ersättning operationaliseras som genomsnittlig ersättning per ledamot och kodas 

som en kontinuerlig variabel. 

5.7.2.2.3 Styrelsens mångfald 

Kvinnliga ledamöter 

Andelen kvinnor i styrelsen kommer att studeras för att undersöka om kvinnliga ledamöter har 

någon relation till informationsinnehållet i förklaringar till avvikelser från koden. Att andel 

valts framför en dikotom variabel, det vill säga om det finns kvinnor i styrelsen eller ej, beror 

på att en viss andel kvinnor i styrelsen kan tänkas behövas för att de ska kunna ha någon 

inverkan på hur informativa förklaringarna är, varvid andelen anses ge en mer rättvisande bild 

än att enbart studera om kvinnor medverkar i styrelsen eller ej. Denna operationalisering sker 

likt tidigare studier (Åslund & Yousef, 2011; Andersson & Burman, 2016; Kluijtmans, 2016). 

Information om styrelsens ledamöter insamlas vid årets slut för det undersökta året och 
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inhämtas från Styrelser och Revisorer i Sveriges Börsföretag (Fristedt & Sundqvist 2009a; 

Fristedt et al, 2012) gällande åren 2009 och 2012 samt företagens årsredovisningar gällande år 

2015. 

Kvinnliga ledamöter operationaliseras som andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen (exklusive 

suppleanter och arbetstagarrepresentanter) och kodas som en procentsats. 

Angloamerikanska ledamöter 

Variabeln kommer, likt kvinnliga styrelseledamöter, att mätas som en andel då det med samma 

motivering kan antas att en viss andel av angloamerikanska ledamöter krävs för att de ska ha 

någon inverkan i styrelsen och därmed på hur informativa förklaringarna är. Metoden har 

använts i tidigare studier (Åslund & Yousef, 2011; Andersson & Burman, 2016). 

Angloamerikan definieras likt tidigare studier som en individ med ursprung i USA, Kanada 

eller Storbritannien (Oxelheim & Randøy, 2003; Andersson & Burman, 2016). Information om 

ledamöternas nationalitet (baserat på pass) finns angivet i Styrelser och Revisorer i Sveriges 

Börsföretag (Fristedt & Sundqvist 2009a; Fristedt et al, 2012) vari data inhämtats från denna 

källa gällande åren 2009 och 2012. Gällande år 2015 har datan inhämtats från företagens 

årsredovisningar/bolagsstyrningsrapporter. Vissa subjektiva ställningstaganden har i detta fall 

tagits då ledamöternas nationalitet inte finns angivet i samtliga bolags årsredovisningar. En 

bedömning har i dessa fall gjorts utifrån ledamotens namn, det land som ledamoten genomfört 

sin utbildning i samt att en sökning gjorts på om ledamoten sitter med i andra styrelser och om 

ledamotens nationalitet istället finns angivet i dessa bolags årsredovisningar. 

Variabeln angloamerikanska ledamöter operationaliseras som andelen angloamerikanska 

styrelseledamöter (exklusive suppleanter och arbetstagarrepresentanter) och kodas som en 

procentsats.  

5.7.2.3  Verkställande direktören och bolaget  

5.7.2.3.1 Vd i styrelsen 

Vd i styrelsen operationaliseras efter huruvida bolagets Vd ingår i styrelsen eller inte. 

Styrelsens sammansättning finns angivet i Styrelser och Revisorer i Sveriges Börsföretag 

(Fristedt & Sundqvist 2009a; Fristedt et al, 2012), vari data inhämtats från denna källa gällande 

åren 2009 och 2012 samt utifrån bolagens årsredovisningar/bolagsstyrningsrapporter avseende 

år 2015.  
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Vd i styrelsen operationaliseras utefter om bolagets Vd ingår i styrelsen eller ej och kodas som 

en dikotom variabel där 1 innebär att Vd:n ingår i styrelsen och 0 innebär att Vd:n inte ingår i 

styrelsen. 

5.7.2.3.2 Vd:s mångfald 

Kvinnlig Vd 

Kvinnlig Vd operationaliseras efter huruvida bolagets Vd är kvinna eller man. Information har 

inhämtats från Styrelser och Revisorer i Sveriges Börsföretag (Fristedt & Sundqvist 2009a; 

Fristedt et al, 2012) avseende åren 2009 och 2012 samt bolagens 

årsredovisningar/bolagsstyrningsrapporter avseende år 2015.  

Kvinnlig Vd operationaliseras som Vd:ns kön och kodas som en dikotom variabel där 1 

innebär att Vd:n är en kvinna och 0 innebär att Vd:n är en man. 

Angloamerikansk Vd 

Angloamerikansk Vd operationaliseras efter huruvida bolagets Vd är angloamerikan eller ej. 

Angloamerikan definieras likt de angloamerikanska ledamöterna som en individ med ursprung 

i USA, Kanada eller Storbritannien (Oxelheim & Randøy, 2003; Andersson & Burman, 2016). 

Information om Vd:ns nationalitet har inhämtats från Styrelser och Revisorer i Sveriges 

Börsföretag (Fristedt & Sundqvist 2009a; Fristedt et al, 2012) avseende åren 2009 och 2012 

samt bolagens årsredovisningar/bolagsstyrningsrapporter avseende år 2015. I de fall 

information om Vd:ns nationalitet saknats i Styrelser och Revisorer i Sveriges Börsföretag, har 

bolagens årsredovisningar kompletterat med denna information. 

Angloamerikansk Vd operationaliseras utefter om Vd:n har ett angloamerikanskt ursprung och 

kodas som en dikotom variabel där 1 innebär att Vd:n är angloamerikan och 0 innebär att Vd:n 

har ett annat ursprung än det angloamerikanska. 

5.7.2.3.3 Vd:s ämbetstid 

Vd:s ämbetstid operationaliseras som totalt antal år personen varit Vd i bolaget och kodas som 

en kontinuerlig variabel. Information om Vd:ns tillträdande har inhämtats från bolagens 

årsredovisningar/bolagsstyrningsrapporter. I de fall en Vd:n blivit tillsatt under det observerade 

året räknas detta som ett år, oavsett vilken månad denne blev tillsatt. Samma hantering har 

skett i de fall en Vd tillsattes exempelvis 1 juli 2000. År 2000 räknas då som ett helt år oavsett 

vilken månad tillträde skett. 
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5.7.2.3.4 Bolagets lönsamhet 

Bolagets lönsamhet kan mätas genom olika mått, såsom räntabilitet på eget kapital eller 

räntabilitet på totalt kapital (Bernhardsson, 2005). Andra mått är räntabilitet på sysselsatt 

kapital, vinstmarginal eller soliditet. I denna studie kommer bolagets lönsamhet att mätas 

genom räntabilitet på eget kapital då tidigare studie har påvisat att detta mått tenderar att 

påverka bolags sannolikhet till att avvika från den svenska koden, i förhållande till räntabilitet 

på totalt kapital som inte påvisat något sådant samband (Åslund & Yousef, 2011). 

Information om bolags lönsamhet har inhämtas från Eikon. I de ytterst få fall som information 

saknats, har komplettering skett från InfoTorg. I de fall information saknats även där, har vi på 

egen hand räknat ut räntabilitet på eget kapital genom den formel som Infotorg hänvisat till och 

där underlag hämtats från bolagens årsredovisningar.  

Bolagets lönsamhet operationaliseras som räntabilitet på eget kapital och kodas som en 

procentsats. 

5.7.2.3.5 Bolagets skuldsättningsgrad 

Bolagets skuldsättningsgrad har tidigare använts i flertalet studier och har likt dessa 

 operationaliserats som bolagets totala skulder i relation till totalt eget kapital (Bohlin & Kurtaj, 

2009; Tagesson & Collin, 2010; Hooghiemstra, 2012; Andersson & Burman, 2016). 

Information om variabeln har inhämtats från företagens årsredovisningar.  

Skuldsättningsgrad operationaliseras som bolagets totala skulder i relation till totalt eget kapital 

och kodas som en procentsats. 

5.7.2.3.6 Finansanalytiker som följer bolaget 

För att undersöka om finansanalytiker har någon inverkan på informationsinnehållet i 

avvikelseförklaringarna har antalet finansanalytiker som följer bolaget studerats, likt tidigare 

studie (Hooghiemstra, 2012). Information om vilka finansanalytiker som följer bolaget har 

inhämtats från databasen Eikon och i de fall information saknats har komplettering skett från 

företagens årsredovisningar. 

Finansanalytiker operationaliseras som antalet finansanalytiker som följer bolaget och kodas 

som en kontinuerlig variabel. 
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5.7.2.3.7 Internationalisering 

I flertalet tidigare studier är ett företags internationalisering ett mått på om bolaget är noterat på 

någon börs eller handelsplats utöver den svenska (Tagesson & Collin, 2010; Jansson & 

Larsson-Olaison, 2010; Oxelheim & Randøy, 2003). I denna studie har dock enbart om bolaget 

är noterat på en angloamerikansk börs eller handelsplats studerats, då det är angloamerikanska 

aktieägares inverkan på bolagets förhållningssätt till koden som är av intresse att studera. 

Angloamerikanska aktieägare antas nämligen ha en högre förväntan på att bolaget avger 

informativa förklaringar vid avvikelser från koden. Bolagen anger i sin årsredovisning vilka 

marknader de är noterade på, varvid information om notering på angloamerikansk marknad 

inhämtats därifrån. 

Internationalisering operationaliseras som notering på en angloamerikansk börs eller 

handelsplats och kodas som en dikotom variabel där 1 innebär att bolaget är noterat på en 

angloamerikansk börs eller handelsplats och 0 att de inte är det. 

5.7.3 Kontrollvariabler  

För att minska risken att eventuella samband felskattas har andra variabler, utöver de 

oberoende variablerna, som kan misstänkas förklara variationen i den beroende variabeln även 

inkluderats i studien, så kallade kontrollvariabler. Dessa variabler är revisionsbyrå, bolagets 

storlek, bransch samt år. Nedan presenteras hur dessa variabler operationaliserats. 

5.7.3.1 Revisionsbyrå  

Revisionsbyrå har valts som kontrollvariabel med anledning av att olika revisionsbyråer kan ha 

olika starka åsikter om hur väl bolag ska förklara avvikelser från koden. Pentland (1993) 

framställer i sin studie revisionen som en rituell interaktionsprocess för att skapa komfort inom 

revisionsteamet vid framställandet av de finansiella rapporterna, och som innebär att revisorer 

på en och samma revisionsbyrå tenderar att arbeta på ett likartat sätt. Företagskulturen och 

erfarenheten inom de olika byråerna kan därför leda till skillnader revisionsbyråerna emellan. 

Dessutom påpekar Francis (2004) att revisionskvaliteten kan skilja sig beroende på valet av 

revisionsbyrå, där de större etablerade revisionsbyråerna tenderar att avge revisioner av bättre 

kvalitet på grund av dess etablerade varumärke. Dessa revisionsbyråer har en större kundkrets, 

större branschkunskaper och erfarenhet, varvid dessa byråer tenderar att avge mer 

högkvalitativa revisioner (Francis, 2004). Bolagets val av revisionsbyrå kan således tänkas 

påverka bolagets inställning till koden. 
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Tidigare studier har konstaterat att det funnits ett samband mellan revisionsbyrå och avvikelse 

från koden (Bohlin & Kurtaj, 2009; Åslund & Yousef, 2011; Tagesson & Collin, 2015; 

Andersson & Burman, 2016), vilket gör revisionsbyrå som en lämplig kontrollvariabel även för 

denna studie. Den revisionsbyrå som bolaget anlitat finns angivet i bolagens årsredovisningar 

och operationaliseras likt tidigare svenska studier utefter vilken byrå - PwC, EY, Deloitte, 

KPMG eller Övriga - bolagen anlitar. 

Variabeln revisionsbyrå utgörs av fem kategorier; PwC, EY, Deloitte, KPMG samt Övriga och 

kodas som en dikotom variabel för respektive kategori där 1 innebär att företaget anlitat den 

specifika byrån och 0 att bolaget anlitat en annan revisionsbyrå än den som kategorin 

representerar. 

5.7.3.2 Bolagets storlek  

Större bolag har ofta mer resurser än mindre bolag, samtidigt som agentproblemen tenderar att 

vara tydligare i stora bolag. Större bolag kan därför antas vara i större behov av 

övervakningsmekanismer såsom koden. I tidigare studier har bolagets storlek inte påvisat ha 

något signifikant samband med avvikelse från koden (Bohlin & Kurtaj, 2009; Åslund & 

Yousef, 2011; Andersson & Burman, 2016), inte heller i relation till förklaringarnas 

informationsinnehåll vid avvikelse från den nederländska koden (Hooghiemstra, 2012). 

Bolagets storlek kan trots detta tänkas förklara en liten del av variationen.  

Bolagets storlek kan operationaliseras på olika sätt, exempelvis utefter bolagets totala 

tillgångar vid årets slut (Hooghiemstra, 2012; Kluijtmans, 2016), marknadsvärde (Andersson & 

Burman, 2016) nettoomsättning, balansomslutning eller antal anställda (Bohlin & Kurtaj, 2009; 

Åslund & Yousef, 2011). Eftersom inget mått tidigare har påvisat signifikanta samband, 

upplevs inte ett visst mått vara bättre än ett annat så för att öka jämförbarheten med tidigare 

studier kring förklaringar till avvikelser väljs bolagets storlek att operationaliseras som 

bolagets totala tillgångar vid årets slut, likt Hooghiemstra (2012) och Kluijtmans (2016). 

Information om bolagets totala tillgångar har inhämtas från bolagets årsredovisning för 

respektive observerat år. 

Bolagets storlek operationaliseras som bolagets totala tillgångar (i miljoner kronor) vid årets 

slut och kodas som en kontinuerlig variabel. 
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5.7.3.3 Bransch  

Olika branscher kan ha skilda behov av den effektivitet och legitimitet som koden ger på grund 

av olika förutsättningar och krav. Exempelvis kan det antas att företag som är verksamma inom 

en viss typ av bransch har större krav på transparens än företag verksamma inom en annan typ 

av bransch, varvid dessa bolag bör ha en bättre inställning till koden och den öppenhet som 

koden tillför. Dessutom menar Anand (2005) att branschen bolaget är verksamt inom, påverkar 

bolagens inställning till de normer som råder på marknaden för att bolaget ska behålla sin 

konkurrenskraft. Grupptryck från övriga bolag i branschen påverkar således bolaget att imitera 

dessa bolag (Anand, 2005).  

Sambandet mellan den bransch bolaget är verksamt inom och förklaringarnas 

informationsinnehåll är något som studerats i tidigare studier (Arcot & Bruno, 2006; 

Hooghiemstra, 2012). Båda dessa studier påvisar att olika branscher har olika inverkan på 

förklaringarnas informationsinnehåll. 

Bransch har i tidigare studier operationaliserats på olika sätt, exempelvis genom SIX 

(Scandinavian Information Exchange) branschindelningar (Bohlin & Kurtaj, 2009; Tagesson & 

Collin, 2015), Stockholmsbörsens indelning i tio olika sektorer som återfinns på Nasdaq OMX 

Stockholm (Åslund & Yousef, 2011; Andersson & Burman, 2016; Collin et al, 2016) eller 

SIC:s (Standard Industrial Classification) fem bransch-kategorier (Hooghiemstra, 2012; 

Kluijtmans, 2016). Bransch kommer i denna studie operationaliseras likt Åslund och Yousef 

(2011), Andersson och Burman (2016) samt Collin et al. (2016), det vill säga utefter Nasdaq 

OMX Stockholms tio branscher. De tio branscherna är: Olja & Gas, Råvaror, Industri, Varor, 

Tjänster, Hälsovård, Telecom, Allmänna tjänster, Finans och slutligen Teknologi.  

Information om branschtillhörighet inhämtas från Nasdaq OMX Stockholm (2017) under mars 

2017. I de fall information saknats på Nasdaq har vi i första hand sökt efter om bolaget bytt 

namn eller blivit uppköpt av ett annat bolag med samma inriktning. I andra hand har vi sökt 

efter vilka konkurrenter bolagen angett och kodat utefter konkurrenternas branschtillhörighet.  

Bransch operationaliseras som vilken bransch bolaget är verksamt inom och kodas som en 

dikotom variabel för respektive kategori där 1 innebär att bolaget är verksamt i den specifika 

branschen och 0 att de är verksamma inom en annan bransch. 
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5.7.3.4 År  

Slutligen har en årsvariabel inkluderats som en kontrollvariabel eftersom studien har ett 

longitudinellt syfte. På så sätt kan eventuella effekter uteslutas som hör till enskilda år. De år 

som inkluderas är 2009, 2012 och 2015. En årsvariabel har utgjort kontrollvariabel i flera andra 

studier (Arcot & Bruno, 2006; Hooghiemstra, 2012; Andersson & Burman, 2016; Kluijtmans, 

2016).  

År operationaliseras likt tidigare studier som vilket år information insamlats från och kodas 

som en dikotom variabel för respektive år där 1 motsvarar att informationen tillhör det 

specifika året och 0 om informationen är från ett annat år.  
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6 Empiriskt resultat och analys 

 

Analyskapitlet introducerar först resultatet i form av deskriptiv data kring studiens samtliga 

variabler. I nästa steg presenteras resultaten från de sambandstestande analyser som gjorts 

mellan studiens oberoende variabler och förklaringarnas informationsinnehåll vid avvikelse 

från koden. Detta följs av en hypotesprövning där det förväntade resultatet ställs mot det 

faktiska. Kapitlet avslutas med reflektioner kring resultatet gentemot studiens använda teorier 

och vad tidigare studier har kunnat konstatera. 

 
 

6.1 Översikt av variabler 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis deskriptiv statistik för den beroende variabeln, först i 

form av en samlad frekvenstabell och sedan för respektive studerat år för att åskådliggöra hur 

variabeln förändrats under perioden. Därefter presenteras deskriptiv statistik över de oberoende 

variablerna samt kontrollvariablerna för att ge en övergripande bild av den data som ligger till 

grund för efterföljande korrelations- och regressionsanalyser och slutligen hypotesprövningen.  
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6.1.1 Beroende variabel 

 

ISCORE 

 Frekvens Procent 

Kumulativ 

procent 

 1,00 5 1,2 1,2 

1,33 1 0,2 1,5 

1,50 6 1,5 3,0 

1,67 3 0,7 3,7 

1,75 4 1,0 4,7 

1,80 1 0,2 5,0 

2,00 55 13,7 18,7 

2,25 4 1,0 19,7 

2,33 11 2,7 22,4 

2,50 13 3,2 25,7 

2,67 13 3,2 28,9 

2,75 3 0,7 29,7 

2,80 1 0,2 29,9 

3,00 62 15,5 45,4 

3,25 8 2,0 47,4 

3,33 7 1,7 49,1 

3,40 1 0,2 49,4 

3,50 23 5,7 55,1 

3,60 1 0,2 55,4 

3,67 4 1,0 56,4 

4,00 119 29,7 86,0 

4,14 1 0,2 86,3 

4,33 3 0,7 87,0 

4,40 1 0,2 87,3 

4,50 10 2,5 89,8 

4,67 4 1,0 90,8 

5,00 37 9,2 100,0 

Total 401 100,0  

                Tabell 3 Fördelning av ISCORE 

Den beroende variabeln utgörs av ett bolags medelvärde på dess förklaringars 

informationsinnehåll vid avvikelse från koden (ISCORE). Ur ovanstående Tabell 3 kan utläsas 

att 5 bolag, motsvarande 1,2 %, lämnar förklaringar av den sämsta nivån (1 poäng). Medan 37 

bolag, motsvarande 9,2 %, lämnar förklaringar av den högsta nivån (5 poäng). Flest bolag, 119 

stycken (29,7 %), lämnar förklaringar i standardiserad form vilket motsvarar nivå 4 (4 poäng). 

Detta följs av 62 bolag, motsvarande 15,5 %, som lämnar förklaringar i  kodupprepande form 

vilket motsvarar nivå 3 (3 poäng) samt att 55 av bolagen, motsvarande 13,7 %, lämnar 

förklaringar i begränsad form vilket motsvarar nivå 2 (2 poäng). Vidare går att utläsa att hela 

29,9 % av urvalets bolag redovisar förklaringar till avvikelser som understiger nivå 3, det vill 

säga förklaringar som inte alls följer kodens hänvisningar. Att ojämna nivåer på ISCORE råder 
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beror på att ISCORE är ett medelvärde för kvaliteten på bolagets samtliga 

avvikelseförklaringar. 

ISCORE 

 2009 2012 2015 Totalt 

Medelvärde 3,367 3,156 3,479 3,331 

Std. Avvikelse 0,989 0,999 0,955 0,989 

Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 

Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 

Antal företag 124 141 136 401 

Tabell 4 ISCORE översikt 

Tabell 4 visar en översikt av den beroende variabelns, ISCORE:s, fördelning mellan de 

observerade åren. För respektive år anges ISCORE:s lägsta och högsta värde, medelvärde samt 

standardavvikelse. Det lägsta värdet för ISCORE har under samtliga år varit 1 medan det 

högsta har varit 5, vilket innebär att alla typer av förklaringar funnits under samtliga år. 

Medelvärdet för ISCORE låg 2009 på 3,367 vilket 2012 minskade till 3,156 för att under 2015 

öka till 3,479. Det innebär att förklaringarnas kvalitet sammantaget sett har blivit bättre från det 

första observerade året (2009) fram till det sista observerade året (2015), men att kvaliteten på 

förklaringarna dippade under 2012 då detta år var det år som innehöll lägst kvalitet av samtliga 

studerade år. ISCORE:s totala medelvärde för samtliga observerade år ligger på 3,331, vilket 

innebär att genomsnittsföretaget avger en förklaring som håller en nivå överstigande 

genomsnittsnivån - “kodupprepande förklaring”. Standardavvikelsen visar hur stor spridningen 

är kring medelvärdet, det vill säga den ger ett mått på en genomsnittlig avvikelse från 

medelvärdet. Standardavvikelsen skiljer sig inte nämnvärt mellan åren, även om den under 

2015 ligger på en lite lägre nivå än övriga år. 

Årlig förändring av den beroende variabelns medelvärde 

År ISCORE 

2009 3,367 

2012 3,156 

2015 3,479 

*Signifikant ökning av medelvärdet i förhållande till föregående år 

Tabell 5. Årlig förändring av medelvärde 
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De årliga förändringarna av medelvärdet för den beroende variabeln visas i Tabell 5 ovan. 

Tabellen påvisar inga signifikanta förändringar över åren. Detta resultat bekräftar det som 

tidigare studier av förklaringarnas kvalitet har kunnat konstatera (Arcot & Bruno, 2006; 

Hooghiemstra, 2012), att de förklaringar som lämnas har ett lågt informationsvärde samt att 

kvaliteten på förklaringarna inte har utvecklats över åren. 

ISCORE fördelning per år 

  2009 2012 2015 

  Frekvens Procent Kumulativ Frekvens Procent Kumulativ Frekvens Procent Kumulativ 

1,00 1 0,8 0,8 3 2,1 2,1 1 0,7 0,7 

1,33 

  

0,8 1 0,7 2,8 

  

0,7 

1,50 4 3,2 4,0 2 1,4 4,3 

  

0,7 

1,67 1 0,8 4,9 

  

4,3 2 1,5 2,2 

1,75 2 1,6 6,5 2 1,4 5,7 

  

2,2 

1,80 

  

6,5 

  

5,7 1 0,7 3,0 

2,00 12 9,7 16,1 27 19,2 24,8 16 11,8 14,7 

2,25 1 0,8 17,0 2 1,4 26,3 1 0,7 15,5 

2,33 3 2,4 19,4 4 2,8 29,1 4 2,9 18,4 

2,50 7 5,7 25,0 4 2,8 31,9 2 1,5 19,9 

2,67 5 4,0 29,1 3 2,1 34,1 5 3,7 23,5 

2,75 1 0,8 29,9 1 0,7 34,8 1 0,7 24,3 

2,80 

  

29,9 1 0,7 35,5 

  

24,3 

3,00 17 13,7 43,6 23 16,3 51,8 22 16,2 40,5 

3,25 2 1,6 45,2 6 4,3 56,1 

  

40,5 

3,33 2 1,6 46,8 1 0,7 56,8 4 2,9 43,4 

3,40 1 0,8 47,6 

  

56,8 

  

43,4 

3,50 9 7,3 54,9 9 6,4 63,1 5 3,7 47,1 

3,60 

  

54,9 

  

63,1 1 0,7 47,8 

3,67 1 0,8 55,7 2 1,4 64,6 1 0,7 48,6 

4,00 34 27,4 83,1 37 26,2 90,8 48 35,3 83,9 

4,14 

  

83,1 

  

90,8 1 0,7 84,6 

4,33 2 1,6 84,7 

  

90,8 1 0,7 85,3 

4,40 1 0,8 85,5 

  

90,8 

  

85,3 

4,50 6 4,8 90,4 1 0,7 91,5 3 2,2 87,5 

4,67 1 0,8 91,2 1 0,7 92,2 2 1,5 89,0 

5,00 11 8,9 100,0 11 7,8 100,0 15 11,0 100,0 

Totalt 124 100,0 

 

141 100,0 

 

136 100,0 

 Tabell 6. ISCORE fördelning per år 
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Boxplot 1. ISCORE fördelning per år 

Tabell 6 och Boxplot 1 ovan visar fördelningen av ISCORE för respektive studerat år. Trots att 

ISCORE i stort sett haft samma medelvärde för respektive år (se Tabell 4), visar Tabell 6 och 

Boxplot 1 att det skett vissa små förändringar av ISCORE. Dessa förändringar ter sig dels 

genom medianvärdet som år 2009 var 3,5 poäng, 3 poäng år 2012 och 4 poäng år 2015. Dels 

genom att spridningen blivit mindre år 2015 än vad som var fallet under åren 2009 och 2012, 

vilket illustreras i Boxplot 1 i form av att “lådan” år 2015 är mindre än vad som är fallet för de 

övriga två åren. År 2015 finns det dessutom en uteliggare (observation nr 65 i Boxplot 1) som 

avviker från övriga observationer då detta är det enda bolaget som avger förklaringar av den 

lägsta nivån (1 poäng). Under såväl år 2009 som år 2012 finns det alltså bolag som avger 

förklaringar från lägsta till högsta nivån (1 poäng - 5 poäng). Under år 2015, observation 65 

exkluderat, ligger dock förklaringarna mellan 1,67 poäng och den högsta nivån 5 poäng.  

De förändringar som skett är utifrån resultaten inte trendartade, det vill säga förklaringarna blir 

inte bättre från år till år utan kvaliteten pendlar snarare. Dessa resultat har även stöd från 

Kollegiet (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009; 2010b; 2016), som också 

uppmärksammat en icke-linjär trend avseende förklaringarnas informationsvärde.  
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6.1.2 Oberoende variabler 

 

Deskriptiv statistik för oberoende variabler  

Ägare N Minimum Maximum Medel 

Std. 

Avvikelse 

Ägarkoncentration % 401 2,18 93,10 35,43 22,611 

Ägarkoncentration 10 %  401 0 1 0,93 0,263 

Ägarkoncentration 20 %  401 0 1 0,69 0,465 

Ägarkoncentration 50 %  401 0 1 0,25 0,435 

Familjeföretag och sfär 10 % 401 0 1 0,50 0,501 

Familjeföretag och sfär 20 % 401 0 1 0,38 0,485 

Familjeföretag och sfär 50 % 401 0 1 0,17 0,376 

Industriellt ägande 10 % 401 0 1 0,18 0,384 

Industriellt ägande 20 % 401 0 1 0,09 0,290 

Industriellt ägande 50 % 401 0 1 0,04 0,196 

Statligt ägande 10 % 401 0 1 0,01 0,111 

Statligt ägande 20 % 401 0 1 0,01 0,86 

Statligt ägande 50 % 401 0 1 0,00 0,000 

Institutionell ägare 10 % 401 0 1 0,28 0,450 

Institutionell ägare 20 % 401 0 1 0,10 0,307 

Institutionell ägare 50 % 401 0 1 0,02 0,140 

Utländskt ägande 10 % 401 0 1 0,23 0,419 

Utländskt ägande 20 % 401 0 1 0,10 0,303 

Utländskt ägande 50 % 401 0 1 0,02 0,131 

Styrelse      

Styrelsens storlek 401 3 10 6,26 1,349 

Oberoende ledamöter 401 0 1 0,65 0,193 

Styrelsens ämbetstid 401 1 25 7,49 3,884 

Styrelsens mötesfrekvens 401 4 35 10,29 4,321 

Styrelsekopplingar 401 1 17,75 4,63 1,595 

INDEX Styrelsens Styrka 401 0 5 2,79 1,232 

Styrelsens ersättning 401 45 417 1 982 717 258 274,41 189 717,169 

Kvinnliga ledamöter 401 0 0,60 0,24 0,142 

Angloamerikanska ledamöter 401 0 1 0,042 0,118 

Verkställande direktören och 

bolaget 
     

Vd i styrelsen 401 0 1 0,038 0,487 

Kvinnlig Vd 401 0 1 0,04 0,207 

Angloamerikansk Vd 401 0 1 0,04 0,202 

Vd:s ämbetstid 401 1 42 8,64 7,822 

Bolagets lönsamhet 401 -221,49 1059,74 6,66 63,500 

Skuldsättningsgrad 401 -11,09 77,7 1,77 5,752 

Antal följande finansanalytiker 401 0 33 4,25 6,185 

Internationalisering 401 0 1 0,01 0,122 

         Tabell 7. Deskriptiv statistik för oberoende variabler 
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I tabell 7 framgår samtliga oberoende variablers lägsta och högsta värde, medelvärde samt 

standardavvikelse. De oberoende variablerna utgörs av 22 dikotoma variabler, och som innebär 

att värdena 0 (nej) och 1 (ja) enbart kan antas. Medelvärdet för dessa variabler visar 

fördelningen mellan kriterierna och kan därmed tolkas som andelen bolag som uppfyller 

kriteriet för respektive variabel. 

Det kan exempelvis utläsas att av samtliga bolag som avviker från koden så innehar nästan alla 

bolag, 93 %, en ägare som äger mer än 10 % av rösterna (den lägsta nivån). Det innebär att 7 % 

av bolagen har en största ägare med ett aktieinnehav understigande 10 %. Det kan vidare 

utläsas att 69 % av bolagen innehar en kontrollägare som äger mer än 20 % av rösterna (den 

mellersta nivån) samt att 25 % av bolagen har en majoritetsägare som äger mer än 50 % av 

rösterna (den högsta nivån) och som därigenom kan uppnå ensam majoritet. Utöver de olika 

nivåerna, vilka mätts som dikotoma variabler, har ägarkoncentration även testats som en 

kvotvariabel. Utifrån denna variabel kan det konstateras att den största ägaren totalt äger 93,1 

% av rösterna medan den minsta, men fortfarande bolagets största, ägaren äger 2,18 % samt att 

den genomsnittliga ägaren äger 35,43 % av rösterna. 

Gällande de olika ägarkategorierna framgår det i Tabell 7, på en 10 % -nivå, att familjeföretag 

och sfärer är den mest förekommande ägarkategorin vilka representerar 50 % bland företagen. 

De näst mest förekommande ägarkategorierna är institutionella ägare och utländskt ägande där 

kategorierna representerar 28 % respektive 23 % bland företagen. Följt av detta kommer det 

industriella ägandet vilka representerar 18 %, medan den minst förekommande ägarkategorin 

är statligt ägande vilka enbart representerar 1 % på 10 % - nivån. Det kan även konstateras att 

statligt ägande är den enda ägarkategori som inte finns representerad i något av bolagen på 50 

% -nivån. Att ägarkategorierna tillsammans överstiger 100 % har att göra med att det i ett och 

samma bolag kan finnas flera olika ägarkategorier representerade på den angivna nivån.  

Deskriptiv data kring bolagsorganet styrelsen visar att den genomsnittliga styrelsen har en 

styrka på 2,79 poäng. Vid uppdelning av detta index framgår det, liksom det 

standardavvikelsen kring styrelsen styrka anger, att styrelsens sammansättning varierar mellan 

företagen. Bolagens styrelser består av ett antal ledamöter som sträcker sig från 3 till 10 med 

ett medelvärde på 6,26 ledamöter, vilka har haft sin tjänst allt från 1 upp till 25 år med ett 

medelvärde på 7,49 år. Av dessa är i genomsnitt 65 % oberoende, har allt från 1 upp till 17,75 

styrelsekopplingar där genomsnittet är 4,63 styrelsekopplingar, samt en stor varians när det 
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gäller styrelsens mötesfrekvens. Allt från 4 upp till 35 möten hålls under räkenskapsåret där det 

genomsnittliga antalet möten är 10,29. Ytterligare en variabel som påvisar en stor varians är 

styrelsens ersättning, där ett arvode mellan 45 417 kr upp till 1 982 717 kr per ledamot erhålls, 

med ett medelvärde på 258 274,41 kr. Det kan även konstateras att den genomsnittliga 

styrelsen till största del består av svenska ledamöter då enbart 4 % av styrelserna består av 

ledamöter med ett angloamerikanskt ursprung. Nästan en fjärdedel av styrelserna, 24 %, består 

dock av kvinnor. 

Vad gäller den verkställande direktören så framgår det ur Tabell 7 att i enbart 3,8 % av 

företagen så sitter Vd:n med i bolagets styrelse. Vd:n är dessutom generellt sett en svensk man 

då en kvinnlig eller angloamerikansk Vd enbart förekommer i 4 % av fallen. Gällande Vd:s 

ämbetstid så sträcker den sig från 1 år upp till 42 år, med en genomsnittlig tid på 8,64 år i 

bolaget. 

Vad rör bolagens förutsättningar så kan det konstateras att en relativt stor spridning 

förekommer gällande bolagens lönsamhet och skuldsättning. Bolagets lönsamhet sträcker sig 

från -221,49 till 1059,74, med ett medelvärde på 6,66. Skuldsättningsgraden sträcker sig från -

11,09 till som högst 77,7, med ett medelvärde på 1,77. Andra aspekter där variationen är stor är 

vid antalet följande finansanalytiker. Det bolag som följs av flest finansanalytiker, följs av 33 

analytiker samtidigt som flera bolag inte följs av några analytiker alls. Det kan även utläsas att 

enbart 1 % av företagen har sina aktier upptagna till handel på en angloamerikansk börs eller 

handelsplats.  



  

 

88 

6.1.3 Kontrollvariabler 

 

Deskriptiv statistik för kontrollvariabler  

 

N Minimum Maximum Medel Std. Avvikelse Revisionsbyrå 

PwC 401 0 1 0,35 0,479 

Deloitte 401 0 1 0,13 0,339 

KPMG 401 0 1 0,20 0,404 

EY 401 0 1 0,23 0,423 

Övriga 401 0 1 0,08 0,267 

Storlek      

Tillgångar 401 22,71 5 833 090,0 25 486,29 291 619,087 

Bransch      

Olja & Gas 401 0 1 0,01 0,111 

Råvaror 401 0 1 0,04 0,202 

Industri 401 0 1 0,27 0,447 

Varor 401 0 1 0,07 0,251 

Tjänster 401 0 1 0,08 0,267 

Hälsovård 401 0 1 0,11 0,313 

Telecom 401 0 1 0,03 0,164 

Allmänna tjänster 401 0 1 0,00 0,071 

Finans 401 0 1 0,23 0,419 

Teknologi 401 0 1 0,16 0,364 

År      

2009 401 0 1 0,31 0,463 

2012 401 0 1 0,35 0,478 

2015 401 0 1 0,34 0,474 

Tabell 8. Deskriptiv statistik för kontrollvariabler 

I Tabell 8 presenteras deskriptiv statistik kring studiens kontrollvariabler; revisionsbyrå, 

företagets storlek, branschtillhörighet samt år. Det kan utifrån tabellen konstateras att en 

övervägande majoritet, 92 % av företagen, anlitar någon av “The Big Four” revisionsbyråerna. 

Den byrå som flest företag anlitar är PwC (35 %), följt av EY (23 %), KPMG (21 %) och sist 

Deloitte (13 %). Övriga revisionsbyråer, vilka tillsammans utgör 8 %, består bland annat av 

Grant Thornton, SET eller en kombination av två byråer. Gällande bolagets storlek, mätt som 

totala tillgångar, kan en stor spridning konstateras. Tillgångarna sträcker sig från 22,71 

miljoner kronor upp till 5 833 090 miljoner kronor där ett genomsnittligt värde motsvarar  

25 486,3 miljoner kronor. Vidare framgår det ur tabellen att uppdelningen mellan branscher ger 

en viss variation då flest företag, 27 %, tillhör branschen Industri medan enbart 1 % tillhör 

branschen Olja & Gas respektive att 0 % tillhör branschen Allmänna tjänster. Vad gäller den 

sista kontrollvariabeln År, så är fördelningen relativt likvärdig mellan de tre åren; 2015 - 34 %, 

2012 - 35 % och 2009 - 31 %. 
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6.2 Sambandstestande analyser 

6.2.1 Korrelationsanalys 

Datan analyserades först i en korrelationsanalys, vilket innebär att två variabler ställs mot 

varandra utan att andra variabler är med och påverkar eventuella samband. En 

korrelationsanalys visar ett positivt eller negativt värde mellan 0 och 1 (eller 0 och -1), vilket 

beskriver styrkan på ett eventuellt samband mellan variablerna. Desto närmre koefficienten 

ligger 1 (-1 vid ett negativt värde), desto starkare samband (Bryman & Bell, 2005). För att 

sambandet ska ses som en stark korrelation mellan variablerna krävs även en 

korrelationskoefficient med ett värde mellan 0,5 och 1 (positivt eller negativt). En 

korrelationskoefficient med ett värde mellan 0 och 0,5 (positivt eller negativt) påvisar däremot 

en svag till medelmåttig korrelation. Korrelationsanalysen visar dock inte vilken variabel som 

påverkar den andra, utan enbart att det finns ett samband (Bryman & Bell, 2005). 

Korrelationsanalysen som återfinns i Bilaga B påvisar att 15 variabler (inklusive 

kontrollvariabler) har ett signifikant samband med informationsinnehållet i förklaringar vid 

avvikelse från koden (ISCORE). De oberoende variabler som har ett signifikant positivt 

samband med ISCORE är; ägarkoncentration, statligt ägande, styrelsens storlek, styrelsens 

ersättning, kvinnliga ledamöter, angloamerikanska ledamöter, Vd i styrelsen och antal följande 

finansanalytiker. Korrelationsanalysen påvisar också signifikant negativa samband med 

ISCORE för variablerna; institutionellt ägande och oberoende styrelseledamöter. De 

kontrollvariabler som påvisar ett signifikant positivt samband med ISCORE i 

korrelationsanalysen är; bolagets storlek (totala tillgångar), branschen tjänster samt året 2015. 

Branschen teknologi och året 2012 påvisar signifikant negativa samband. 

Korrelationskoefficienterna som påvisas i Bilaga B mellan ISCORE och de oberoende variablerna 

samt kontrollvariablerna, påvisar generellt sett väldigt svaga samband då det inte är någon 

korrelationskoefficient som överstiger 0,5 (eller -0,5). Den största signifikant positiva korrelationen 

återfinns mellan styrelsens ersättning och ISCORE (0,304), medan den största signifikant negativa 

korrelationen återfinns mellan år 2012 och ISCORE (-0,130). 

Det finns även korrelationer mellan de olika oberoende variablerna. Den starkaste signifikanta 

korrelationen i hela korrelationsanalysen återfinns mellan styrelsens ersättning och antal följande 

finansanalytiker. Korrelationskoefficienten dessa variabler emellan är positiv med ett värde på 

0,654. Det råder även svagt-medelmåttiga korrelationer mellan exempelvis ägarkategorin 



  

 

90 

familjeföretag och sfärer och övriga ägarkategorier samt mellan INDEX styrelsens styrka och de 

enskilda styrelseegenskaper som indexet bygger på.  

Avseende kontrollvariablerna råder bland annat en signifikant svag-medelmåttig negativ 

korrelation mellan branschen industri och övriga branscher (med undantag för Olja & Gas och 

Allmänna tjänster, där signifikans inte uppstår). Revisionsbyrån EY korrelerar svagt-medelmåttigt 

negativt med samtliga övriga revisionsbyråer. Det råder även en svag-medelmåttig negativ 

korrelation mellan år 2009 och såväl år 2012 som år 2015 (-0,493 respektive -0,479). 

6.2.2 Regressionsanalys 

För att kunna detektera om de funna sambanden mellan beroende och oberoende variabler i 

korrelationsanalysen är falska, krävs även en analys som tar hänsyn till samtliga oberoende 

variabler och kontrollvariabler. Genom detta blir det istället fråga om multivariat analys, i form 

av regressionsanalys, där det samtidigt testas så att multikollinearitet inte föreligger, det vill 

säga att det inte finns ett för starkt samband mellan de oberoende variablerna. Ett VIF-värde 

överstigande 10 eller ett toleransvärde understigande 0,1 är inte acceptabla nivåer avseende 

multikollinearitet. Variablerna som i korrelationsanalysen hade starkast samband, styrelsens 

ersättning och antal följande finansanalytiker, har i regressionsanalysen i Tabell 9 de högsta 

VIF-värdena respektive lägsta toleransvärden. Dessa ligger dock inte i närheten av 

gränsvärdena och kan därmed behållas i en och samma tabell. 

Tabell 9 nedan visar regressionsanalysen med ägarkategorin Utländskt ägande, revisionsbyrån 

EY, branschen Industri samt året 2009 som referenskategorier, det vill säga de utgör ett 

nollvärde att göra jämförelser mot. Dessa variabler uteslöts ur regressionsanalysen för att 

undvika multikollinearitet. Utländskt ägande uteslöts ur modellen då kategorin hade lägst 

samband med ISCORE i korrelationsanalysen. Variabeln har dock testats i en egen modell för 

att hypotesen om utländskt ägande skulle kunna besvaras (Tabell 12). Revisionsbyrån EY och 

branschen Industri uteslöts ur modellen då dessa variabler inte hade något signifikant samband 

med ISCORE i korrelationsanalysen. Året 2009 uteslöts då det var det enda året i 

korrelationsanalysen som inte påvisade något signifikant samband med ISCORE, samtidigt 

som det också är mest logiskt att utesluta det år som ligger längst tillbaka i tiden. 

Indexvariabeln Styrelsens styrka skapar multikollinearitet med de enskilda 

styrelseegenskaperna som indexet bygger på, varför även denna testats i en separat 

regressionsanalys (Tabell 13) för att kunna besvara hypotesen om styrelsens styrka.  
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Regression 

  Modell 1 Modell 2 

  

    

Sig. 

Kollinearitet     

Sig. 

Kollinearitet 

Beta Std.avvikelse Tolerans VIF Beta Std.avvikelse Tolerans VIF 

Ägarkoncentration           0,124 0,116 0,023 0,705 1,419 

Familjeföretag och sfär           -0,061 0,115 0,290 0,626 1,598 

Industriellt ägande           -0,060 0,128 0,231 0,844 1,184 

Statligt ägande           0,012 0,508 0,832 0,647 1,546 

Institutionellt ägande           -0,063 0,115 0,234 0,762 1,313 

Styrelsens storlek           0,130 0,044 0,031 0,587 1,705 

Oberoende ledamöter           -0,096 0,198 0,042 0,808 1,238 

Styrelsekopplingar           -0,004 0,031 0,942 0,842 1,188 

Styrelsens ämbetstid           0,050 0,015 0,401 0,595 1,679 

Styrelsens mötesfrekvens           -0,013 0,013 0,820 0,654 1,528 

Styrelsens ersättning           0,169 0,000 0,019 0,407 2,460 

Kvinnliga ledamöter           0,137 0,376 0,011 0,727 1,376 

Angloam. ledamöter           0,086 0,436 0,102 0,775 1,290 

Vd i styrelsen           0,073 0,112 0,185 0,692 1,446 

Kvinnlig Vd           0,061 0,247 0,242 0,787 1,271 

Angloamerikansk Vd           0,027 0,261 0,608 0,745 1,342 

Vd:s ämbetstid           -0,072 0,007 0,184 0,727 1,376 

Bolagets lönsamhet           0,026 0,001 0,645 0,650 1,538 

Skuldsättningsgrad           -0,009 0,009 0,867 0,733 1,364 

Ant. följande analytiker           -0,002 0,011 0,976 0,418 2,394 

Internationalisering           0,007 0,413 0,895 0,815 1,227 

(Konstant)   0,157 0,000       0,402 0,000     

PwC 0,086 0,133 0,185 0,580 1,724 0,048 0,129 0,446 0,536 1,867 

Deloitte -0,042 0,169 0,470 0,717 1,395 -0,059 0,166 0,301 0,653 1,533 

KPMG 0,023 0,149 0,712 0,646 1,548 -0,028 0,144 0,638 0,605 1,654 

Övriga 0,023 0,203 0,672 0,797 1,255 0,042 0,198 0,431 0,733 1,364 

Bolagets storlek 0,114 0,000 0,023 0,973 1,027 0,055 0,000 0,316 0,695 1,439 

Olja & Gas -0,004 0,446 0,942 0,958 1,044 -0,042 0,446 0,398 0,840 1,190 

Råvaror 0,029 0,256 0,580 0,881 1,135 -0,009 0,247 0,856 0,832 1,202 

Varor -0,033 0,209 0,540 0,856 1,169 -0,048 0,203 0,351 0,792 1,262 

Tjänster 0,103 0,199 0,058 0,829 1,207 0,054 0,199 0,315 0,724 1,382 

Hälsovård 0,078 0,175 0,160 0,786 1,273 0,137 0,175 0,014 0,690 1,450 

Telecom -0,008 0,311 0,872 0,911 1,098 -0,059 0,310 0,251 0,802 1,247 

Allmänna tjänster 0,017 0,697 0,738 0,972 1,028 0,046 0,665 0,336 0,934 1,070 

Finans -0,054 0,141 0,367 0,674 1,484 -0,055 0,140 0,354 0,601 1,664 

Teknologi -0,102 0,154 0,075 0,743 1,346 -0,023 0,152 0,687 0,671 1,490 

2012 -0,117 0,121 0,046 0,705 1,418 -0,170 0,118 0,003 0,647 1,545 

2015 0,043 0,121 0,461 0,716 1,396 -0,052 0,126 0,386 0,580 1,725 

Antal (st)         401         401 

Förklaringsgrad         7,6%         23,5% 

Justerad förklaringsgrad       3,7%         15,8% 

ANOVA Signifikans         0,014         0,000 

Referensgrupper: EY, 2009, Industri & Utländskt ägande 

a. Beroende variabel: ISCORE 

Tabell 9. Samband med ISCORE 
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Resultatet av regressionsanalysen presenteras i ovanstående Tabell 9, vilken har genomförts i 

två steg. I det första steget har enbart kontrollvariablerna testats mot ISCORE (Modell 1), 

medan i det andra steget har de oberoende variablerna även lagts till i analysen (Modell 2). 

Tabell 9 visar att det inte föreligger någon multikollinearitet då varken tolerans- eller VIF-

värdena ligger i närheten av de kritiska nivåerna.  

Modell 1 i Tabell 9 visar att den justerade förklaringsgraden är 3,7 % samt att modellen i sin 

helhet är signifikant med ett signifikansvärde 0,014. Modell 2 visar att den justerade 

förklaringsgraden är 15,8 % samt att modellen i sin helhet är signifikant med ett 

signifikansvärde 0,000. De oberoende variabler som har ett signifikant positivt samband till 

ISCORE är; ägarkoncentration, styrelsens storlek, styrelsens ersättning, kvinnliga ledamöter, 

angloamerikanska ledamöter samt Vd i styrelsen, medan oberoende ledamöter har ett 

signifikant negativt samband till ISCORE. Angloamerikanska ledamöters samt Vd i styrelsens 

signifikanta samband kommer från regressionsanalysen då styrelsens styrka testats enskilt, se 

Tabell 13. Bland kontrollvariablerna påvisas ett signifikant positivt samband med branschen 

hälsovård och ett signifikant negativt samband med år 2012. Av de oberoende variablerna 

institutionellt ägande, statligt ägande och antal följande finansanalytiker som i 

korrelationsanalysen påvisade signifikanta samband, är i regressionsanalysen således inte 

längre signifikanta. Inte heller kontrollvariablerna bolagets storlek, branscherna tjänster och 

teknologi eller året 2015, är längre signifikanta i regressionsmodellen. 

Vid en jämförelse mellan de två modellerna i Tabell 9 kan det konstateras att den justerade 

förklaringsgraden ökade från 3,7 % till 15,8 % efter att de oberoende variablerna inkluderats, 

vilket tyder på att de tillagda variablerna har ett samband med informationsinnehållet i 

förklaringar vid avvikelse från koden. Som tidigare nämnts är Utländskt ägande och INDEX 

Styrelsens styrka inte inkluderad i regressionsanalysen i Tabell 9, utan dessa variabler har 

testats i separata analyser som presenteras i Tabell 12 (Bilaga C) respektive Tabell 13 (Bilaga 

D). Varken Utländskt ägande eller INDEX Styrelsens styrka påvisade dock några signifikanta 

samband. 
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6.2.3 Sammanställning av resultat 

I Tabell 10 nedan återfinns en sammanställning av samtliga samband, vilken visar vilka av 

variablerna som har, och inte har, ett samband till informationsinnehållet i förklaringar vid 

avvikelse från koden. Det första tecknet visar den predicerade riktningen, tecknet inom 

parentes visar de signifikanta samband som framkom utifrån korrelationsanalysen (Bilaga B) 

och tecknet inom hakparentes visar slutligen de signifikanta samband som framkom i 

regressionsanalyserna (Tabell 9, Tabell 12 och Tabell 13). 

Sammanställning av resultat 

Ägare 

Ägarkoncentration -            (+)          [+] 

Familjeföretag och sfärer - 

Industriellt ägande - 

Statligt ägande +           (+)           

Institutionellt ägande +           (-)           

Utländskt ägande + 

Styrelse 

Styrelsens storlek +           (+)          [+] 

Oberoende ledamöter +           (-)           [-] 

Styrelsekopplingar + 

Styrelsens ämbetstid - 

Styrelsens mötesfrekvens + 

INDEX Styrelsens styrka + 

Styrelsens ersättning +           (+)          [+] 

Kvinnliga ledamöter +           (+)          [+] 

Angloamerikanska ledamöter +           (+)          [+] 

Verkställande  

direktören och bolaget 

Vd i styrelsen -            (+)          [+] 

Kvinnlig Vd + 

Angloamerikansk Vd + 

Vd:s ämbetstid - 

 

Bolagets lönsamhet -           

Skuldsättningsgrad + 

 Antal följande finansanalytiker   +            (+)           

 Internationalisering   + 

Tabell 10. Sammanställning av resultat 
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6.3 Hypotestestande analyser 

Med utgångspunkt i resultaten från regressionsanalyserna, vilka finns sammanställda i Tabell 

10 ovan, testas samtliga hypoteser för att sedan accepteras eller förkastas. Diskussionen som 

förs nedan behandlar dels resultaten och dels de argument (utifrån agentteorin och institutionell 

teori) som hypoteserna bygger på vid framställningen av dessa. 

6.3.1 Ägare 

6.3.1.1 Ägarstruktur 

Hypotes 1: Ägarkoncentration har ett negativt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Det huvudargument som låg till grund för denna hypotes var att agentkostnader minskas vid en 

hög ägarkoncentration då kontrollägare genom sin aktiva ägarroll har större möjlighet att 

övervaka företagsledningen på grund av dess insyn i bolaget (Shleifer & Vishny, 1997). På så 

sätt antogs kontrollägare, till skillnad från mindre och passiva ägare, inte vara lika beroende av 

ytterligare kontrollverktyg såsom koden. Även det faktum att Kodgruppen, vid framtagandet av 

den svenska koden, gick relativt långt för att tillmötesgå vissa kontrollägare i att deras praxis 

skulle upphöjas till kod (Jonnergård & Larsson-Olaison, 2016), var ett argument till varför 

kontrollerande ägare inte antogs ha lika höga krav på sig att avge väl motiverade förklaringar 

vid avvikelse. Både i korrelations- och regressionsanalysen kan dock ett signifikant positivt 

samband konstateras. Detta är en motsatt riktning mot vad hypotesen förutspådde och som 

följaktligen innebär att hypotesen måste förkastas. 

En möjlig förklaring till att sambandet har en motsatt riktning mot vad som förväntades skulle 

kunna vara att eftersom kodens utformning redan bygger på många kontrollägares praxis så har 

de en god inställning till koden för att striktare reglering inte ska införas, såsom ett ökat 

oberoendekrav gentemot ägarna. Den svenska koden har i dagsläget inte lika strikt reglering 

som de internationella koderna, vilka infört majoritets-oberoendekravet gentemot samtliga 

parter (alltså inklusive ägarna) (The Financial Reporting Council, 2017). För att en sådan 

reglering ska undvikas i Sverige kan kodefterlevnad och väl motiverade förklaringar tänkas 

vara en prioritet för de aktiva kontrollägarna så att deras praxis har en fortsatt verkan. Detta 

påvisar dessutom att det resonemang som inledningsvis fördes i denna studie om att det 

rättsliga ursprungets inverkan på huruvida företagen tillämpar de nationella koderna, utefter 

effektivitets- eller legitimitetsskäl (Zattoni & Cuomo, 2008), inte verkar ha någon betydelse. 
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Något som även en nederländsk studie konstaterat, att ett bolag med ett spritt ägande i större 

utsträckning lämnar bristande förklaringar till avvikelser från den nederländska koden 

(Hooghiemstra, 2012).  

Ytterligare en möjlig förklaring till varför en hög ägarkoncentration har ett positivt samband 

med informativa förklaringar vid avvikelse från koden kan vara att den institutionella teorin, 

till skillnad från agentteorin, snarare förklarar detta samband bättre. Att trots att kontrollägare 

ofta har en god insyn i bolaget som torde motverka extra kostnader för ytterligare 

kontrollverktyg, så är den legitimitet som koden medför ännu viktigare för att attrahera 

utländska investerare. Genom att signalera att en god bolagsstyrning eftersträvas så erhålls 

legitimitet, vilket också lockar internationellt kapital. 

6.3.1.2 Ägarkategorier 

Hypotes 2: Familjeföretag och sfärer har ett negativt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Argumentet för att familjeföretag och sfärer antogs ha ett negativt samband till 

informationsinnehållet i företagets förklaring vid avvikelse från koden, var att denna typ av 

ägarkategori arbetar hårt för att behålla kontrollen över företaget där beslutsfattandet ligger i 

linje med familjemedlemmarnas intressen (Cannella et al, 2015). Eftersom koden strävar efter 

att minska informationsasymmetrin i förhållandet mellan majoritets- och minoritetsägare så 

förmodades det familjeägda företaget ha en negativ inställning till koden eftersom koden 

motverkar denna familjekontroll. Familjeägarna, genom deras aktiva ägarroll, förmodades 

därför prioritera annat än en kvalitativ förklaring för att behålla kontrollen. Varken i 

korrelations- eller regressionsanalysen påvisas dock något signifikant samband mellan 

variablerna, varvid hypotesen förkastas. Att något signifikant samband inte kan påvisas skulle 

kunna förklaras av att de familjeägare som satt representerade i Kodgruppen har en annan 

inställning till koden i förhållande till de familjeägare som inte satt representerade, varvid 

förklaringarna är av varierad kvalitet. 
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Hypotes 3: Industriellt ägande har ett negativt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Det argumentet som låg till grund för att industriella ägare skulle avge förklaringar av sämre 

kvalitet var att industriella ägare genom sina nära affärsrelationer och expertis om 

verksamheten redan har en tillräckligt god kontroll över bolaget och därmed ser koden som 

överflödig. Likt familjeägare antogs industriella ägare redan ha en stark förmåga att kontrollera 

ledningen (Collin et al, 2014), varav koden som bolagsstyrningsmekanism inte förväntades 

vara av största prioritet för dessa ägare. Varken korrelations- eller regressionsanalysen påvisar 

dock något signifikanta samband mellan variablerna, vilket innebär att hypotesen förkastas.  

Att inget signifikant samband påvisas skulle kunna förklaras av den institutionella teorin då 

den industriella ägaren i många fall träder in som investerare för att upprätthålla 

affärsförbindelser och säkerställa tillgången av resurser som det bolag man investerat i 

tillhandahåller. Då legitimitet erhålls av en kombination av interna och externa faktorer 

(Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004), kan det antas att bolag är i olika stort behov av legitimitet 

trots att de har samma typ av ägare. Affärsförbindelsen är i och för sig ömsesidig och gynnar 

båda parter, men för att upprätthålla den har kanske inte alla bolag “råd” att avge förklaringar 

av sämre kvalitet. Samtidigt kan bolaget också vara i behov av legitimitet från andra 

intressenter och som gör att avvikelseförklaringarna är av blandad kvalitet. 

Hypotes 4: Statligt ägande har ett positivt samband till informationsinnehållet i förklaringar 

till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Huvudargumentet för denna hypotes var att statligt ägande medför att fullständig information 

saknas för dessa typer av ägare, över huruvida förvaltningen av bolaget och beslutsfattande 

sköts på ett effektivt sätt. Detta då avståndet mellan ägarna och de som förvaltar bolaget är 

stort eftersom ägarna indirekt utgörs av skattebetalare. På grund av den informationsasymmetri 

som uppstår då ledningen inte kan övervakas på ett effektivt sätt av ägarna (ESO, 1998), så 

förmodades därför statligt ägande medföra bättre förklaringar vid avvikelser från koden för att 

göra bolaget mer transparent. Ur det institutionella perspektivet förmodades dessutom en god 

inställning till koden vara viktigt för det statligt ägda bolaget för att uppnå legitimitet eftersom 

det verkar i en offentlig och politisk miljö, liksom att staten var inblandad i att utveckla koden 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2017c). När sambandet testades så påvisas i 

korrelationsanalysen, liksom det hypotesen förmodade, ett signifikant positivt samband. 
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Sambandet var dock så svagt att det försvann när fler variabler tillfördes i regressionsanalysen 

och som innebär att hypotesen i det senare steget förkastas.  

Det svaga positiva samband som påvisas i korrelationsanalysen ger därmed en indikation på att 

resonemanget som fördes vid härledning av hypotesen till viss del stämmer. Att inget 

signifikant samband påvisas i det senare steget skulle nämligen kunna förklaras av att staten 

enbart innehar en liten ägarandel över de börsnoterade bolagen, vilka är de bolag som koden 

riktar sig till. Under respektive studerat år var det således enbart ett fåtal bolag som var statligt 

ägda och som gör att det kan vara svårt att påvisa signifikanta samband i de båda stegen. Av de 

fem bolag som var statligt ägda gav tre av bolagen företagsspecifika förklaringar vid avvikelse 

från koden medan resterande två bolag tenderade att avge standardiserade förklaringar. 

Hypotes 5: Institutionellt ägande har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Huvudargumentet som denna hypotes vilade på var att institutionella ägare förmodades vara i 

behov av kodens och förklaringarnas effektivitet eftersom merparten av denna ägarkategori 

tenderar att hålla sig på distans till det investerade bolaget, liksom att de institutionella 

investerarna var en drivande kraft till kodernas utveckling (Thomsen, 2006). När hypotesen 

testades så påvisades ett signifikant negativt samband i korrelationsanalysen. I 

regressionsanalysen kan dock inget sådant samband påvisas varvid hypotesen i det sista steget 

förkastas. 

Det svaga samband som påvisades i korrelationsanalysen hade dessutom motsatt riktning mot 

vad hypotesen förutspådde, vilket innebär att det i korrelationsanalysen indikerar ett svagt 

samband till att institutionella investerare snarare avger sämre förklaringar vid avvikelser från 

koden. En möjlig anledning till denna antydan skulle kunna vara att institutionella ägare inte är 

i behov av koden som ett hjälpande kontrollverktyg utan att de istället förlitar sig på att övriga 

och mer aktiva ägare tar ansvar för bolaget och det som sker i den dagliga verksamheten. Detta 

styrks av Hedlund et al. (1985) som menar att exit-ägare lämnar över ansvaret och kontrollen 

över bolaget till de engagerade voice-ägarna, vilka besitter mer kunskap om bolagets 

angelägenheter, då exit-ägarnas enda mål med dess investering är att maximera avkastningen 

genom riskspridning.  
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En möjlig anledning till att inget signifikant samband påvisas i det sista steget skulle dessutom 

kunna vara att olika typer av institutionella investerare har skilda incitament med dess 

aktieinnehav (Hedlund et al, 1985). Medan vissa institutionella investerare föredrar en passiv 

ägarroll genom portföljdiversifiering, så föredrar andra institutionella investerare, såsom 

investmentbolag, en aktiv ägarroll varvid resultaten ger en viss varians. 

Hypotes 6: Utländskt ägande har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Argumentet som framfördes för att bolag med utländska ägare antogs avge förklaringar av god 

kvalitet var att utländska ägare befinner sig långt ifrån verksamheten och saknar därmed god 

insyn i bolaget (Hedlund et al, 1985). Förklaringar av god kvalitet förmodades därför vara 

viktigt för att möjliggöra bedömningar över huruvida en investering ska behållas eller avyttras. 

Dock påvisas varken i korrelations- eller regressionsanalysen något signifikant samband mellan 

variablerna, vilket innebär att hypotesen förkastas. 

Avsaknaden av samband skulle, likt institutionella investerare, kunna förklaras av att de 

utländska ägarna ofta är portföljägare och att de genom sin riskspridning inte tar ansvar för det 

som sker i bolaget och bolagets förhållningssätt till koden (Hedlund et al, 1985). För att 

vinstmaximera portföljen så intresserar sig den utländska ägaren mer över bolagets resultat än 

över vilka förklaringar bolaget avger vid avvikelser, varför de förlitar sig mer på de aktiva 

ägarnas bedömningar avseende förklaringarna. 

6.3.2 Styrelse 

6.3.2.1 Styrelsen styrka 

Hypotes 7a: Styrelsens storlek har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Huvudargumentet som denna hypotes vilade på var att en stor styrelse i högre utsträckning bör 

besitta den kompletterande kompetens och resurser som krävs för att lämna en informativ 

förklaring, samtidigt som intressekonflikter och ineffektivitet gällande beslutsprocesser kan 

uppstå ledamöterna emellan (Judge & Zeithaml, 1992). Detta då besluten blir mer svårarbetade 

eftersom det är många individer som behöver komma överens innan beslut fattas. Vilket 

härigenom ledde till en förmodan om att stora styrelser strävar efter att följa normer och praxis, 

såsom koden, för att rätt beslut ska kunna fattas utefter ägarnas intressen och vad som av 
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marknaden uppfattas som allmänt accepterat. Såväl korrelationsanalysen som 

regressionsanalysen bekräftar det förväntade, ett signifikant positivt samband mellan 

variablerna. Hypotesen kan därmed accepteras. Detta innebär att företag med stora styrelser i 

högre utsträckning anpassar sig efter koden och därigenom uppfyller de krav som koden ställer 

på förklaringarnas informationsinnehåll. 

Hypotes 7b: Oberoende ledamöter har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Det argument som låg till grund för denna hypotes var att styrelsens funktion som 

kontrollmekanism stärks genom oberoende styrelseledamöter genom att opartiska beslut kan 

fattas (Fama, 1980). Detta då oberoende ledamöter i styrelsen förmodades ha mindre 

incitament att dels avvika från koden och dels avge förklaringar vid eventuell avvikelse med ett 

högt informationsvärde eftersom dessa inte har något egenintresse i bolaget utan vill verka för 

bolagets och ägarnas intresse. En högre andel oberoende ledamöter förmodades dessutom vara 

ett sätt för ägarna att tillföra företaget legitimitet för att attrahera utländskt kapital i och med att 

strängare krav gällande oberoende ledamöter förekommer internationellt (The Financial 

Reporting Council, 2017). I såväl korrelations- som regressionsanalysen kan ett signifikant 

negativt samband konstateras. Detta är en motsatt riktning mot vad hypotesen förutspådde och 

som följaktligen innebär att hypotesen måste förkastas.  

Resultatet indikerar alltså att en högre andel oberoende ledamöter tenderar att lämna sämre 

förklaringar vid avvikelse från koden. En möjlig förklaring till detta är att koden anses vara 

överflödig, att man inte är i behov av ytterligare kontrollmekanismer. Oberoende ledamöter 

och koden som övervakningsmekanismer kan tänkas leda till en substitutionseffekt, att då 

styrelsen genom de oberoende ledamöterna blir effektivare i sin övervakning blir koden 

samtidigt mindre attraktiv. På grund av detta, liksom att oberoende ledamöter är något som 

regleras i koden, ges en indikation på att bolaget inte är beroende av den effektivitet som koden 

tillför utan snarare att förklaringarna ges av legitimitetsskäl, då det är ett krav enligt kodens 

princip “följ eller förklara”. 
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Hypotes 7c: Styrelsekopplingar har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Argumenten som fördes fram för att flera styrelseuppdrag skulle vara relaterat till högre 

kvalitet på förklaringar vid avvikelse var att ledamöternas erfarenheter och kompetens från 

andra uppdrag skulle leda till ökad effektivitet i den aktuella styrelsen (Shropshire, 2010). Ett 

sådant samband visar sig dock inte vara signifikant varken i korrelations- eller 

regressionsanalysen, varvid hypotesen förkastas. 

Att inget signifikant samband påvisats kan återkopplas till vad som också nämndes i 

hypotesens härledning; att styrelsekopplingar baseras på en imitationsprocess då företagen via 

sina styrelseledamöter iakttar andra företagsbeteenden och imiterar dessa (Shropshire, 2010). 

En standardiserad förklaring kan därmed anses som tillräcklig då denna typ av förklaring är 

den mest förekommande bland övriga företag. I härledningen lyftes också att ledamöter med 

flera styrelseuppdrag tillför bolaget kompetens och ett gott rykte (Shropshire, 2010). Därmed 

kan bolaget anse sig tillföras legitimitet enbart genom att använda individer med flera 

styrelseuppdrag och att legitimiteten därmed inte behöver skapas av en informativ förklaring. 

Legitimitetsbehovet uppfylls därmed på annat vis. 

Hypotes 7d: Styrelsens ämbetstid har ett negativt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

De argument som fördes vid hypotesens härledning berörde att styrelser med en lång ämbetstid 

påverkar dess relation till ledningen (Vafeas, 2005) och att styrelser med en lång gemensam 

ämbetstid tenderar att vara mer benägna att göra avvikelser från koden (Tagesson & Collin, 

2015). Detta antogs bero på längre erfarenhet samt en starkare sammansvetsad grupp som gör 

att de känner sig mer bekväma med att både göra fler avvikelser från koden och att inte 

prioritera en kvalitativ förklaring. Styrelser med kort ämbetstid förmodades därför innebära att 

ledamöterna är mer villiga att visa framfötterna genom att ha en god förhållning till 

marknadens normer. Något sådant samband kan dock inte konstateras i varken korrelations- 

eller regressionsanalysen, varvid hypotesen förkastas. 

Avsaknandet av samband tyder på att ledamöternas ämbetstid inte är något som påverkar 

vilken typ av förklaring som lämnas vid avvikelse från koden. Ledamöterna tycks ha en 

likvärdig inställning till koden oavsett dess ämbetstid. 
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Hypotes 7e: Styrelsens mötesfrekvens har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Huvudargumentet till denna hypotes var att en högre mötesfrekvens antogs medföra en 

effektivare styrelse genom högre förklaringskvalitet då styrelser som träffas ofta har en bättre 

samarbetsförmåga och uppvisar en högre prestation för bolaget (Vafeas, 2005; Tagesson & 

Collin, 2015). I såväl korrelation- som regressionsanalysen kan inte något stöd för ett sådant 

samband påvisas. Därmed förkastas hypotesen. 

Då inget signifikant samband kan påvisas mellan variablerna kan det konstateras att 

förklaringarnas informationsinnehåll prioriteras likvärdigt oberoende av styrelsens 

mötesfrekvens. En möjlig förklaring till detta är att en stor varians har förekommit mellan 

styrelserna då allt mellan 4 upp till 35 möten har hållits under året. Det kan vara så att bolag 

som befunnit sig i kris har sammanträtt mer frekvent än andra styrelser, något som också 

nämndes i hypotesens härledning, och som därmed kan ha påverkat resultatets varians. Liksom 

att krisföretag troligtvis prioriterar andra saker än förklaringar till avvikelser från koden. 

Hypotes 7: Styrelsens styrka har ett positivt samband till informationsinnehållet i förklaringar 

till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Argumentet för denna hypotes var att en sammanvägning av flera styrelseegenskaper 

förmodades kunna leda till en högre förklaringskvalitet än vad enskilda styrelseegenskaper 

skulle kunna påvisa. Detta då en samlad bedömning görs över bland annat i vilken utsträckning 

styrelsen effektivt kan övervaka ledningen (Hooghiemstra, 2012). En stark styrelse förväntades 

därför avge förklaringar av högre kvalitet än en svag styrelse. Varken korrelations- eller 

regressionsanalysen påvisar dock ett sådant signifikant samband, varvid hypotesen förkastas.  

Kombinationen av en stor styrelse med en hög oberoendegrad, som har flera styrelsekopplingar 

samt en kort ämbetstid och en hög mötesfrekvens kan därmed inte anses utgöra den starkaste 

formen av styrelse i att påverka förklaringarnas informationsinnehåll då bolaget avviker från 

koden. Sett till resultaten från både korrelations- och regressionsanalysen så hade en stark 

styrelse snarare bestått av en kombination av styrelseegenskaperna; 1) En stor styrelse, 2) En 

låg oberoendegrad, 3) En hög andel kvinnliga ledamöter, 4) En hög andel angloamerikanska 

ledamöter, samt att 4) Vd:n är en del av styrelsen. Detta då det är dessa variabler som i 

analyserna påvisar signifikanta samband i förhållande till ISCORE. Styrelsens styrka hade 
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därför kunnat påvisas som signifikant i regressionsanalysen vid en annan operationalisering av 

indexet. 

6.3.2.2 Styrelsens ersättning 

Hypotes 8: Styrelsens ersättning har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Hypotesen baserades på argumentet att bolag som saknar starka huvudägare förmodas lämna 

mer generösa ersättningar till styrelsen för att motivera en effektiv kontroll och övervakning 

(Goldberg & Idson, 1995). Liksom att styrelser med en högre andel utländska och kvinnliga 

ledamöter premieras högre än andra styrelser (Collin et al, 2016). Korrelationsanalysen liksom 

regressionsanalysen påvisar ett signifikant positivt samband, vilket gör att hypotesen kan 

accepteras. Resultaten tyder därmed på att styrelser som premieras högre avger förklaringar av 

högre kvalitet, vilket kan vara en indikation på att styrelsen erhåller en mer generös ersättning i 

syfte att motivera en högre kvalitet på förklaringar för att på så sätt öka ägarnas insyn i bolaget. 

 

6.3.2.3 Styrelsens mångfald 

6.3.2.3.1 Kvinnliga ledamöter 

Hypotes 9: Kvinnliga ledamöter i styrelsen har ett positivt samband till informationsinnehållet 

i förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

De argument som låg till grund för denna hypotes var att en styrelse bestående av en jämnare 

könsfördelning kommer att lämna förklaringar vid avvikelse från koden av högre kvalitet. 

Detta då närvaron av kvinnliga ledamöter i styrelsen har påvisats ha en positiv effekt 

exempelvis gällande övervakning och beslutsfattande (Adams & Ferreira, 2008), samt att en 

balans mellan kvinnliga och manliga ledamöter i styrelsen dessutom har påvisats leda till ett 

bättre styrelsesamarbete (Ruigrok et al, 2007). Precis som hypotesen förmodade så kan ett 

signifikant positivt samband konstateras i både korrelations- och regressionsanalysen. Detta 

innebär att hypotesen accepteras. Resultatet indikerar att kvinnors noggrannhet påverkar 

beslutsfattandet positivt genom att en högre anpassning till koden och dess krav uppnås. 
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6.3.2.3.2 Angloamerikanska ledamöter 

Hypotes 10: Angloamerikanska ledamöter i styrelsen har ett positivt samband till 

informationsinnehållet i förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Bakgrunden till denna hypotes var att då koder från början är ett anglosaxiskt fenomen så bör 

en styrelse bestående av angloamerikanska ledamöter ha en positiv inverkan på förklaringarnas 

informationsinnehåll. Att när det finns angloamerikanska ledamöter i styrelsen signalerar 

företaget att det är villigt att övervakas av vad som beskrivs som ett effektivt 

bolagsstyrningssystem internationellt (Oxelheim & Randøy, 2002) och att dessa ledamöter 

därför bör ha en god förståelse kring den transparens som värderas av utländska investerare, 

något som koden tillför. Detta resonemang styrks då ett signifikant positivt samband kan 

konstateras i såväl korrelations- som regressionsanalysen. Detta innebär att hypotesen 

accepteras. Resultatet indikerar därmed att en högre andel angloamerikanska ledamöter i 

styrelsen leder till förklaringar av högre kvalitet vid avvikelse från koden. Den effektivitet som 

den angloamerikanska bolagsstyrningen tillför bolagsstyrningen kan därigenom påvisas. 

6.3.3 Verkställande direktören och bolaget 

6.3.3.1 Vd i styrelsen 

Hypotes 11: Vd i styrelse har ett negativt samband till informationsinnehållet i förklaringar 

till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Huvudargumentet till denna hypotes var att då Vd:n är en del av styrelsen finns risk för att 

styrelsen förlorar en del av sin effektivitet avseende övervakning på grund av den nära relation 

som kan skapas till Vd:n (Fama & Jensen, 1983; Jensen, 1993; Hillman & Dalziel, 2003). När 

Vd:n är en del av styrelsen har denne dessutom en större styrelsepåverkan, varför förklaringar 

av sämre kvalitet förmodades avges då styrelsen kan brista i sin utvärdering av Vd:n samtidigt 

som detta förklaras bristfälligt. Både i korrelations- och regressionsanalysen kan dock ett 

signifikant positivt samband konstateras. Detta är motsatt den predicerade riktningen, vilket 

följaktligen leder till att hypotesen måste förkastas. 

Resultatet indikerar således att Vd i styrelsen medför förklaringar av högre kvalitet då bolaget 

avviker från koden. En möjlig förklaring till detta är att risken för att ledningen handlar i 

egenintresse reduceras när de känner sig delaktiga i styrelsens arbete, då ökad kontroll leder till 

att ledningen blir mer medveten om skillnader i kategorier vilket intensifierar deras 
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opportunistiska beteende (Knapp et al, 2011). Detta styrks av Westphal (1999) som menar att 

en nära relation mellan Vd och styrelse leder till ökad effektivitet och ett bättre resultat. Ett 

resonemang som även fördes i hypotesens härledning. Genom att Vd:n får känna sig delaktig i 

styrelsearbetet kan det därför antas att denne har en god inställning till koden. 

6.3.3.2 Vd:s mångfald 

6.3.3.2.1 Kvinnlig Vd 

Hypotes 12: Kvinnlig Vd har ett positivt samband till informationsinnehållet i förklaringar till 

avvikelser från kodens rekommendationer. 

Likt hypotesen om kvinnliga styrelseledamöter så förmodades även denna hypotes medföra 

positiva effekter på beslutsfattandet. Detta grundades på kvinnors ansvarstagande och 

noggrannhet, vilket i tidigare studier haft en positiv effekt på policyaktiviteter (Jonnergård & 

Stafsudd, 2011). Något som antogs kunna generaliseras till att kvinnor även har den effekten 

på bolagets förhållningssätt till koden. Inget samband kan dock konstateras i varken 

korrelations- eller regressionsanalysen, vilket gör att hypotesen förkastas.  

Resultatet är förvånande med tanke på att kvinnans egenskaper är så pass framträdande i 

styrelsen, då fler kvinnor i styrelsen medför ett positivt samband till att högkvalitativa 

förklaringar avges vid avvikelse från koden. Eftersom svenska företagsledningar dessutom 

historiskt sett till största del utgjorts av män, då kvinnor har haft svårt att ta sig an högre 

positioner under de senaste årtiondena (Jansson et al, 2013), hade man kunnat förvänta sig att 

kvinnor arbetar extra hårt med att visa framfötterna.  

En möjlig förklaring till att resultatet inte påvisar något signifikant samband är att en kvinnlig 

Vd enbart förekommer i 4 % av företagen och att det därmed är svårt att påvisa några 

signifikanta samband. Alternativt så har män och kvinnor en likvärdig inställning till koden, 

varför standardiserade förklaringar avges av legitimitetsskäl. 
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6.3.3.2.2 Angloamerikansk Vd 

Hypotes 13: Angloamerikansk Vd har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Likt hypotesen om angloamerikanska styrelseledamöter så grundades denna hypotes på att 

koder från början är ett anglosaxiskt fenomen (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004; Cuomo et al, 

2016). En angloamerikansk Vd bör därför ha bättre förståelse för kodens vikt och de utländska 

investerarnas krav på insyn i bolaget (informationsbehov). En angloamerikansk Vd bör därför 

sträva efter att kodens princip brukas på effektivaste sätt. Vid analys av detta samband kan 

dock inget samband påvisas i varken korrelations- eller regressionsanalysen, vilket innebär att 

hypotesen förkastas.  

Att inget samband kan konstateras mellan variablerna är även här förvånande då 

angloamerikanska styrelseledamöter hade en positiv effekt på förklaringarnas kvalitet. 

Resultatet ger en indikation på att den slutsats som nämndes under resultaten av 

angloamerikanska styrelseledamöter är motsägelsefullt. Rättsursprung verkar i detta fall inte ha 

någon inverkan över hur företagen tillämpar koden, både den legitimitet och effektivitet som 

koden inger företaget verkar vara likvärdigt för såväl en svensk som en angloamerikansk Vd. 

6.3.3.3 Vd:s ämbetstid 

Hypotes 14: Vd:s ämbetstid har ett negativt samband till informationsinnehållet i förklaringar 

till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Huvudargumentet till denna hypotes var att en längre Vd-ämbetstid medför större tilltro från 

styrelsen, då en Vd med flera år i ryggen i företaget etablerar starkare relationer med styrelsen 

och som därigenom får större möjligheter till att dels kunna påverka styrelsens beslut och dels 

förhandla sig fram mindre övervakning (Randøy & Nielsen, 2002; Hillman & Dalziel, 2003). 

Vd:ns, med tiden, ökade styrelsepåverkan förmodades därför påverka bolagets inställning till 

koden negativt så att sämre förklaringar vid avvikelse från koden förväntades avges. Något 

sådant samband kan dock inte konstateras i varken korrelations- eller regressionsanalysen, 

vilket innebär att hypotesen förkastas. Detta tyder på att Vd:ns ämbetstid varken påverkar 

styrelsens inställning till koden positivt eller negativt. Att hypotesen förkastas kan vara en följd 

av att andra faktorer, såsom Vd:ns ägande, är av större betydelse. 
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6.3.3.4 Bolagets lönsamhet 

Hypotes 15: Bolagets lönsamhet har ett negativt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Huvudargumentet som denna hypotes vilade på var att ett lönsamt bolag inte har ett lika stort 

legitimitetsbehov som ett mindre lönsamt bolag då marknaden tycks acceptera en bristande 

kodefterlevnad så länge företaget presterar bra, medan samma acceptans inte råder när de 

finansiella resultaten är undermåliga (MacNeil & Li, 2006). Ett negativt samband förväntades 

således mellan variablerna. I såväl korrelationsanalysen som i regressionsanalysen kan inget 

stöd för ett sådant samband påvisas, vilket innebär att hypotesen förkastas.  

Att inget samband kan påvisas mellan variablerna ger en indikation på att olika lönsamma 

företag har olika inställning till koden. Vissa lönsamma företag tycks acceptera undermåliga 

förklaringar så länge företaget presterar bra, medan övriga lönsamma företag har en god 

inställning till koden då utmärkelser på ett negativt sätt kan få marknaden att granska företaget 

mer aktivt och noggrant (Watts & Zimmerman, 1986). Väl motiverade förklaringar är då en 

prioritet för att minska ökad uppmärksamhet. 

6.3.3.5 Bolagets skuldsättningsgrad 

Hypotes 16: Skuldsättningsgrad har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Ett av argumenten bakom hypotesen om skuldsättning var att skuldsättning är ett sätt för 

ägarna att minska agentproblem genom att kreditgivarna kommer att begränsa ledningens 

opportunistiska beteende genom skuldavtal, varpå ledningen förmodas vara mer frivillig att 

utge information angående bolaget i syfte att minska övervakningskostnader från dessa 

skuldförbindelser. Ytterligare ett argument var att bolag med en hög skuldsättning har större 

krav på sig att anpassa sig efter den miljö bolaget verkar inom, såsom en god anpassning till 

koden, för att anses som legitimt och minska osäkerheten hos externa aktörer. Inget signifikant 

samband påvisas dock varken i korrelations- eller regressionsanalysen, vilket gör att hypotesen 

förkastas.  

Detta innebär att det inte finns något samband mellan bolagets skuldsättningsgrad och dess 

förklaringar till avvikelse från koden, vilket ger en indikation på att den ökade övervakningen 

från kreditgivarna inte fullt ut motiverar ledningen att utge mer frivillig information i syfte att 
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minska övervakningskostnaderna. Extra övervakning tycks delvis därför ha en motsatt effekt, 

att en alltför intensiv övervakning snarare intensifierar ledningens opportunistiska beteende 

(Knapp et al, 2011). 

6.3.3.6 Finansanalytiker som följer bolaget 

Hypotes 17: Antalet följande finansanalytiker har ett positivt samband till 

informationsinnehållet i förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Argumentet till denna hypotes baserades på att finansanalytiker, genom att vara bland de 

viktigaste informationsförmedlarna mellan företaget och ägarna, fungerar som en extra 

kontrollmekanism över företagsledningen och som därigenom reducerar 

informationsasymmetrin då ägarna i större utsträckning kan lita på den information som finns 

tillgänglig om bolaget (von Koch et al, 2012). Eftersom finansanalytiker aktivt granskar 

bolaget förmodades ett ökat antal följande analytiker sätta högre press på bolaget att vidta de 

normer som råder på marknaden, varvid förklaringar av god kvalitet förväntades avges. Detta 

samband fick stöd i korrelationsanalysen som påvisade ett signifikant positivt samband. 

Sambandet försvann dock när fler variabler tillfördes i regressionsanalysen, vilket innebär att 

hypotesen i det senare steget förkastas.  

Det signifikanta positiva samband som påvisades i korrelationsanalysen ger därmed en svag 

indikation på att det resonemanget om att analytiker ökar pressen på bolaget att avge 

företagsspecifika förklaringar till viss del stämmer. Att inget signifikant samband påvisas i det 

senare steget skulle kunna förklaras av att resultaten gav en stor varians, medan en stor andel 

av företagen följdes av allt mellan 10-33 analytiker så var det även en stor del som inte följdes 

av några analytiker alls. Av de bolag som inte följs av några analytiker är det därför svårt att 

påvisa ett signifikant samband på vad analytiker hade haft för inverkan på dessa bolag om de 

hade följts av några. 

6.3.3.7 Internationalisering 

Hypotes 18: Internationalisering har ett positivt samband till informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från kodens rekommendationer. 

Denna hypotes baserades på huvudargumentet att konvergensens drivkraft har medfört att 

företag efterliknar varandra och som medfört att bolagsstyrning världen över har konvergerat 

allt mer mot den anglosaxiska bolagsstyrningsmodellen genom att bland annat anta nationella 
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koder. Genom notering på en angloamerikansk börs förmodades företaget signalera dess 

engagemang att avge högre informationsstandarder, likt det land bolaget är noterat på, vilket 

förmodas göra företaget mer attraktivt för utländska investerare (Oxelheim & Randøy, 2002). 

Ökad internationalisering förväntades därför leda till att förklaringar vid avvikelse från koden 

ges en hög prioritet.  

Varken i korrelations- eller regressionsanalysen kan dock något signifikant samband 

konstateras, vilket innebär att hypotesen måste förkastas. Att ingen relation kan påvisas mellan 

variablerna ger en indikation på att företagen inte anstränger sig mer vid en angloamerikansk 

börsnotering, det spelar således ingen roll vilken marknad företaget är noterat på. Detta ger 

även en indikation på att koden tillämpas av legitimitetsskäl, att förklaringar avges för att 

framstå som legitima medan innehållet inte ger den effektivitet som koden syftar till. Att något 

samband inte kan påvisas mellan variablerna kan å andra sidan även förklaras med att det är få 

bolag i urvalet som är börsnoterade på anglosaxisk marknad och att det i och med detta är svårt 

att påvisa något signifikant samband. 

6.3.4 Sammanställning av hypotestestande analyser 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att enbart 7 av samtliga 23 oberoende variabler som de 

18 hypoteserna (och 5 delhypoteser) bygger på, har en inverkan på informationsinnehållet i 

förklaringar till avvikelser från koden (ISCORE). Fyra av de sju variablerna hade samma 

riktning som förutspåtts i hypoteshärledningen; styrelsens storlek, styrelsens ersättning, 

kvinnliga ledamöter samt angloamerikanska ledamöter, som alla visade sig ha ett signifikant 

positivt samband till förklaringarnas informationsinnehåll. Variablerna ägarkoncentration och 

Vd i styrelsen förväntades ha ett negativt samband med ISCORE, men som i resultatet 

påvisades ha ett positivt samband. Variabeln för oberoende styrelseledamöter förväntades ha 

ett positivt samband men som i resultatet visade sig vara negativt. 

Gällande studiens kontrollvariabler kan det konstateras att den bransch bolaget är verksamt 

inom samt att året som förklaringen avges, till viss del har en inverkan på förklaringarnas 

kvalitet då två signifikanta samband konstaterats; branschen hälsovård och året 2012. Det 

innebär att branschen hälsovård avger signifikant bättre förklaringar vid avvikelser än vad 

branschen industri gör, samt att året 2012 innehåller signifikant sämre förklaringar än vad år 

2009 gör. Detta med anledning av att dessa variabler är referensgrupper i Tabell 9. Det kan 
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vidare konstateras att kontrollvariablerna revisionsbyrå och bolagets storlek inte har någon 

signifikant inverkan på förklaringarnas informationsinnehåll. 

  

6.4  Teoretisk förankring 

I detta avsnitt sammanfattas analysen tillsammans med en återkoppling till de teorier och 

tidigare studier (avsnitt 6.4.1) som de oberoende variablerna härletts från. De teoretiska 

perspektiv som använts i studien har varit den institutionella teorin och agentteorin. Utifrån 

hypotesprövningen kan det konstateras att det främst är den institutionella teorin som kan 

förklara de samband som påvisats. Av bolagsorganen kan det dessutom konstateras att det 

främst är styrelsen och dess olika egenskaper som har en inverkan på förklaringarna. 

Att styrelsen främst är det bolagsorgan som har en inverkan på förklaringarnas kvalitet är då 

sex av de sju signifikanta oberoende variablerna är hänförliga till styrelsen. Trots att variabeln 

Vd i styrelse är härledd utifrån bolagsorganet Vd:n, kan variabeln även hänföras till styrelsen 

eftersom Vd:n i detta fall är en del av styrelsen. Då variabeln ägarkoncentration har ett 

samband till förklaringarnas kvalitet, kan det även konstateras att ägarna har en inverkan på 

förklaringarna. Dock i mindre omfattning än styrelsen då ingen av ägarkategorierna påvisade 

några signifikanta samband, men då styrelsen indirekt företräder ägarnas intressen bör ägarnas 

förhållningssätt till koden indirekt vara ett resultat av styrelsens beslut. Bolagsorganet Vd:n 

kan därmed i ytterst liten omfattning konstateras ha en inverkan på avvikelseförklaringarna, i 

jämförelse mot vad som på förhand förutspåtts, då enbart variabeln Vd i styrelse påvisat ett 

signifikant samband. 

Inte heller bolagsorganet revisorn (kontrollvariabeln) har någon inverkan på bolagets 

förhållningssätt till förklaringarna. Det argumenterades för att revisionskvaliteten kan skilja sig 

åt beroende på valet av revisionsbyrå då de större etablerade revisionsbyråerna tenderar att 

avge revisioner av högre kvalitet på grund av dess etablerade varumärke (Francis, 2004). 

Eftersom hela 92 % av samtliga bolag valt en revisor tillhörande någon av “The Big Four” 

revisionsbyråerna, påvisas att då genomsnittsföretaget under samtliga observerade år tenderar 

att avge kodupprepande eller standardiserade förklaringar så har inte bolagets val av 

revisionsbyrå någon inverkan på förklaringarna. Något som kan förklaras utifrån att revisorns 

minimikrav enbart är att granska om en bolagsstyrningsrapport har upprättats samt att granska 

om vissa av upplysningarna är förenliga med årsredovisningen. Revisorn har därför ingen 
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avgörande roll för bolagets förhållningssätt till kodens rekommendationer. Det är snarare något 

för marknadens aktörer att avgöra (Kollegiet för Svensk bolagsstyrning, 2015). 

Att den institutionella teorin främst kan förklara bolags inställning till avvikelseförklaringarna, 

även om agentteorin förklarar vissa samband, är då studiens signifikanta samband indikerar att 

koden används som ett verktyg för att uppnå legitimitet. Detta då bland annat 

angloamerikanska ledamöter har en positiv effekt på förklaringarnas informationsinnehåll och 

som ger en antydan på att dessa tagits in i styrelsen för anpassning till den anglosaxiska 

bolagsstyrningen. På så sätt signalerar bolaget legitimitet. Liksom att kvinnliga ledamöter 

anställs i högre utsträckning bland de företag som anser att policyaktiviteter är viktigt, såsom 

koden, vilket återigen har en legitimitetsskapande effekt på marknaden. 

Variabeln ägarkoncentration har en motsatt riktning mot vad som på förhand förutspåtts. Något 

som kan förklaras utifrån den institutionella teorin då den legitimitet som koden tillför tycks 

vara viktigare än extrakostnader för ytterligare övervakningsverktyg. Genom att signalera att 

en god bolagsstyrning eftersträvas så erhålls legitimitet, vilket också lockar internationellt 

kapital. Även en högre andel oberoende styrelseledamöter påvisade en motsatt riktning mot 

vad som på förhand förutspåtts då de oberoende ledamöterna tenderar att avge sämre 

förklaringar. Detta indikerar utifrån den institutionella teorin att bolagets strävan efter 

legitimitet, genom att visa att bolaget tillämpar koden, är viktigare snarare än att de oberoende 

ledamöterna bidrar till effektiva förklaringar. 

Vissa av de variabler som inte påvisats ha någon förhållning till förklaringarnas kvalitet ger 

även en indikation på att koden tillämpas för att uppnå legitimitet. Detta då varken 

angloamerikansk Vd eller internationalisering påvisats ha någon effekt på förklaringarna. 

Att bolagen dessutom tenderar att avge standardiserade förklaringar av lågt informationsvärde 

och som över tid dessutom inte har utvecklats ger en stor indikation på att koden tillämpas av 

legitimitetsskapande skäl. Ett resultat som styrker Zattoni och Cuomo:s (2008) studie vilka 

konstaterat att civil law länder, i kontrast till common law länder, implementerar koder utifrån 

legitimitetsskapande skäl snarare än utefter viljan att förbättra och effektivisera den nationella 

bolagsstyrningen. Detta som ett tryck för att anpassa internationella metoder (från common law 

länderna) i syfte att uppnå legitimitet.  
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Att agentteorin även kan förklara bolagens förhållningssätt till avvikelseförklaringarna är då 

resultaten indikerar att koden som en ytterligare kontrollmekanism hanterar bolags 

agentproblem. Det tydligaste resultatet som ger en sådan indikation är variabeln styrelsens 

ersättning. Styrelser som premieras högre tenderar att avge förklaringar av högre kvalitet i syfte 

att motivera en högre förklaringskvalitet för att på så sätt öka ägarnas insyn i bolaget. Även det 

faktum att kvinnliga liksom angloamerikanska ledamöter har en positiv effekt på 

förklaringarnas kvalitet, ger en indikation på att koden används för att effektivisera bolaget då 

dess kontrollfunktion minskar agentkostnaderna. 

Samtidigt så tenderar styrelsen och koden som övervakningsmekanismer att leda till en 

substitutionseffekt. Att då styrelsen blir effektivare i sin övervakning blir koden samtidigt 

mindre attraktiv. Något som särskilt var fallet avseende variabeln oberoende ledamöter. Då de 

oberoende ledamöterna redan har en god övervakning över bolaget så anses koden som 

överflödig. Ett resonemang som styrks av von Koch et al. (2012), som påvisar att effekten av 

två substitut motverkar varandra. Att agentteorin förklarar bolagens förhållningssätt till 

avvikelseförklaringarna har således motstridiga bevis. 

6.4.1 Jämförelse med tidigare studiers resultat 

Vid jämförelse med vad tidigare studier kunnat konstatera så uppvisar denna studies resultat 

likheter avseende den beroende variabel, förklaringarnas informationsinnehåll, och dess 

förändring över tid. Samtidigt som en hel del skillnader kan konstateras avseende de oberoende 

variablernas inverkan på informationsinnehållet. 

I Arcot och Bruno:s (2009) studie påvisades ägarkoncentration leda till att bolaget lämnar 

mindre informativa förklaringar vid avvikelser från den brittiska koden. Ett motsatt resultat 

mot vad Hooghiemstra (2012) kunnat konstatera, som istället påvisar att ett bolag med spritt 

ägande i högre utsträckning lämnar bristande förklaringar vid avvikelser från den nederländska 

koden. Ett resultat som mer går i linje med vad denna studie kan konstatera då 

ägarkoncentration har ett positivt samband till förklaringarnas informationsinnehåll. Tilläggas 

ska dock att ägarkoncentration har operationaliserats olika i samtliga tre studier. 

Vid jämförelse med studien av Arcot och Bruno (2006) kan det utifrån deras resultat 

konstateras att familjeföretag tenderar att avge generella och intetsägande förklaringar 

(motsvarande sämsta nivån) vid avvikelser. Något som inte överensstämmer med denna studies 
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resultat då inget samband kunnat konstateras mellan variablerna. Förklaringarna tenderar 

istället att placera sig i kategorierna kodupprepande eller standardiserad förklaring 

(motsvarande nivå 3 och 4), varvid ingen signifikans kunnat påvisas. Arcot och Bruno (2006) 

konstaterade även att bolag som är noterade på annan börs tenderar att avge generella och 

intetsägande förklaringar, något som inte heller går i linje med denna studies resultat då inget 

signifikant samband har kunnat konstateras. En möjlig förklaring till detta är återigen skillnad i 

operationalisering då Arcot och Bruno (2006) operationaliserat internationalisering som ett 

bolags notering på all annan börs utöver den brittiska, medan denna studie enbart utgått från 

notering på angloamerikansk börs. Att en stor skillnad kan konstateras mellan studierna kan till 

stor del antas bero på att Arcot och Brunos (2006) studie är över tio år gammal, inkluderar 

andra och ett fåtal variabler samt har ett rättsursprung tillhörande common law länderna. 

Dessutom kan det dels antas bero på att den beroende variabeln, ISCORE, har 

operationaliserats olika och dels då studien inte inkluderat finansiella bolag. Något som 

inkluderats i denna studie och som utgör en stor andel av urvalet. 

Vid jämförelse med Hooghiemstra:s (2012) studie så påvisas likt denna studie att det inte finns 

något samband mellan variabeln institutionella investerare och förklaringarnas 

informationsinnehåll. Skillnader i förhållande till Hooghiemstra:s (2012) resultat kan 

konstateras avseende variablerna styrelsens styrka och antalet finansanalytiker som följer 

bolaget. Detta då positiva samband i förhållande till förklaringarnas informationsinnehåll har 

kunnat konstateras i Hooghiemstra:s studie, något som inte påvisats i denna studie. 

Avsaknandet av samband mellan styrelsens styrka och förklaringarnas kvalitet skulle även i 

detta fall kunna förklaras av att studierna använt olika operationalisering, då de olika indexena 

innehåller olika styrelseegenskaper. En identisk operationalisering med Hooghiemstra:s (2012) 

säkerställer dock inte att ett samband skulle ha påvisats i denna studie eftersom vad som utgör 

en stark styrelse kan vara av helt skilda uppfattningar länderna emellan (Nederländerna - 

Sverige), då bolagsstyrningen innehåller vissa nationella skillnader exempelvis avseende 

bolagsorganens uppbyggnad. Hoitash et al. (2009), som också använt sig av ett index för 

styrelsens styrka med en annan operationalisering än Hooghiemstra:s (2012), stärker denna 

motivering då dessa också fann ett signifikant positivt samband (i USA). Detta tyder på att 

operationalisering av vad som utgör en stark styrelse kan vara unikt för varje nation då 

bolagsstyrningen skiljer sig åt dels beroende på rättsursprung och dels från nation till nation. 

Vidare så påvisade Hooghiemstra (2012) även att bolag med högre lånefinansiering tenderar att 
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avge generella förklaringar, det vill säga att skuldsättning har ett negativt samband till 

förklaringarnas informationsinnehåll. Något som inte heller kan påvisas i denna studie då inget 

samband har kunnat konstateras. 

Slutligen skiljer sig denna studies resultat även i hög grad med Kluijtmans (2016). Visserligen 

så finner ingen av studierna samband mellan variabeln bolagets lönsamhet och förklaringarnas 

informationsinnehåll. Skillnad mellan studierna återfinns dock vad gäller kvinnliga 

styrelseledamöter då inget samband kunde konstateras i Kluijtmans (2016) studie, medan 

denna studie påvisar ett positivt samband mellan variablerna. Dessa två variabler är de enda 

som studerats i Kluijtmans studie och som överensstämmer med de variabler som studerats i 

denna studie.   

Avseende den beroende variabeln, förklaringarnas kvalitet och utformning, så konstateras likt 

Arcot och Bruno (2006) samt Hooghiemstra (2012) att bolagen i stor utsträckning tenderar att 

avge standardiserade förklaringar med ett lågt informationsvärde samt att förklaringarna sällan 

utvecklas eller förändras med åren. Det är snarare samma förklaringar som avges från år till år. 

Detta då övervägande del av förklaringarna placerar sig i kategorierna kodupprepande och 

standardiserade förklaringar. Bolagen tycks nyttja samma förklaring under samtliga studerade 

år och har därmed inte utvecklats något nämnvärt. 

Sammanfattningsvis kan studiernas skilda resultat, gällande vilka faktorer som har en inverkan 

på förklaringarnas informationsinnehåll, antas bero på dels att olika operationalisering 

förekommit och dels av hur många, men även vilka, oberoende variabler som inkluderats i 

studierna. Denna studie har fler inkluderade variabler för att skapa en mer fullständig modell. 

Studierna är därför inte helt jämförbara då även olika rättsursprung gör att resultaten inte kan 

generaliseras till den svenska kontexten. Vad som däremot är gemensamt för samtliga studier 

är att bolagen tenderar att avge standardiserade förklaringar av lågt informationsvärde och som 

över tid dessutom inte har utvecklats, oavsett ursprung.  
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7 Slutsats och implikationer 
 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras av studiens resultat med 

hänsyn till studiens syfte. Slutsatserna bygger på de mönster som analysen påvisat i 

förhållande till tidigare studier och som leder fram till de teoretiska implikationer som studiens 

resultat anses ha bidragit till. Avslutningsvis presenteras även studiens praktiska implikationer 

samt vad som kan vara av intresse att studera vidare. 

 

7.1  Slutsatser 

Syftet med studien var att, utifrån ett longitudinellt perspektiv, förklara vad som påverkar 

informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning. 

Eftersom informationsinnehållet är subjektivt och upp till läsaren att bedöma så 

kategoriserades förklaringar utefter fem förutbestämda kategorier som poängsattes. Varför 

bolag tillämpar koden på olika sätt och anger olika grad av informativa förklaringar vid 

avvikelse är ett relativt outforskat område. Därför har de historiskt dominerande teorierna inom 

bolagsstyrning, agentteori samt institutionell teori, använts för att förklara vilka egenskaper hos 

bolagen som har en inverkan på dess förhållningssätt till koden. Den longitudinella 

undersökningsdesignen sträckte sig mellan åren 2009 till 2015. Studiens slutliga urval var 

majoriteten av de bolag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och som avviker från 

koden. Målet med studien var dels att utveckla de få tidigare studier som gjorts på området 

genom att inkludera fler variabler för att ge en mer heltäckande bild. Dels för att ge en 

synvinkel ur en svensk kontext. Resultaten förväntades därför ge en förklaring på vad som 

motiverar bolag att avge förklaringar av olika kvalitet utifrån de två teorierna, det vill säga om 

koden tillämpas i syfte att uppnå effektivitet eller legitimitet. 

Den empiriska analysen bekräftar det som de få tidigare studierna på området har konstaterat, 

att bolagen tenderar att i hög utsträckning avge kodupprepande och standardiserade 

förklaringar av lågt informationsvärde och som över tid dessutom inte utvecklas (Arcot & 

Bruno, 2006; Hooghiemstra, 2012). Det är snarare samma förklaringar som används från år till 

år i många fall. Kvaliteten på förklaringarna följer dessutom ingen linjär trend utan pendlar 

från år till år. 
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Detta leder fram till vad det är för faktorer som har en inverkan på att bolagen avger 

förklaringar av olika kvalitet. Utifrån den empiriska analysen så bekräftades att av studiens 

samtliga 23 inkluderade variabler så hade sju av dessa variabler ett signifikant samband och 

därmed en inverkan på förklaringarnas informationsinnehåll vid avvikelse från koden: 

➢ Ägarkoncentration (+) 

➢ Styrelsens storlek (+) 

➢ Styrelsens oberoende (-) 

➢ Styrelsens ersättning (+) 

➢ Kvinnliga styrelseledamöter (+) 

➢ Angloamerikanska styrelseledamöter (+) 

➢ Vd i styrelsen (+) 

Jämfört med tidigare studier på området identifierades flera nya samband, då det enbart är 

ägarkoncentration av dessa sju variabler som har identifierats tidigare (Hooghiemstra, 2012). 

Resultaten ger en indikation på att det till övervägande del är styrelsen och dess attribut som 

har en inverkan på förklaringarnas kvalitet. Vidare kan det utifrån resultaten även konstateras 

att tre generella mönster uppstått, vilket kan härledas till bolags strävan efter effektivitet och att 

uppnå legitimitet samtidigt som en substitutionseffekt tenderar att uppstå mellan dessa begrepp. 

7.1.1 Effektivitet 

Att den effektivitet, som agentteorins grundläggande antaganden syftar att tillföra 

bolagsstyrningen, kan påvisas är då resultaten indikerar att koden som en ytterligare 

kontrollmekanism hanterar bolags agentproblem. Detta då bolag som tenderar att avge en hög 

styrelseersättning eller har en mångfaldig styrelse, påvisar signifikanta samband med att 

bolaget avger förklaringar av hög kvalitet. Styrelser som premieras högre tenderar således att 

avge förklaringar av hög kvalitet. Agentteoretiskt är detta ett sätt att motivera styrelsen att avge 

en god förklaringskvalitet vid avsaknad av aktiva ägare, för att på så sätt öka ägarnas insyn i 

bolaget. Resultatet styrker därför det som av tidigare studier har konstaterats, att mer generösa 

ersättningar lämnas till styrelsen för att motivera en effektiv kontroll och övervakning 

(Goldberg & Idson, 1995). 

Styrelsens mångfald yttrar sig i denna studie genom ledamöter med angloamerikanskt ursprung 

och kvinnlig representation. De två variablerna tenderar att ha en positiv effekt på 
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förklaringskvaliteten, något som också indikerar att koden används som ett verktyg för att 

effektivisera bolaget då dess kontrollfunktion minskar agentkostnader. Eftersom det i de 

anglosaxiska ländernas koder införts strängare oberoendekrav i styrelsen för att minska 

agentkostnader (The Financial Reporting Council, 2017) så signalerar bolaget, när det finns 

angloamerikanska ledamöter representerade i styrelsen, att det är villigt att övervakas av vad 

som beskrivs som ett effektivt bolagsstyrningssystem (Oxelheim & Randøy, 2002). Kvinnlig 

representation i styrelsen tycks också styrka det som tidigare studier har konstaterat, att genom 

en jämn könsfördelning uppstår effektivitet (Adams & Ferreira, 2008). Då heterogena grupper 

besitter olika kunskaper och erfarenheter så lyfts fler perspektiv och åsikter fram och som 

möjliggör att bättre beslut kan fattas (Jansson et al, 2013). 

7.1.2 Legitimitet 

Den andra huvudsakliga nämnaren som präglar den teoretiska utgångspunkten och studiens 

resultat är bolagets strävan att uppnå legitimitet. Då angloamerikanska ledamöter har en positiv 

effekt på förklaringarnas informationsinnehåll så indikeras att dessa tagits in i styrelsen för att 

anpassa bolaget till den anglosaxiska modellen, vilken har kommit att bli synonym med legitim 

bolagsstyrning. På så sätt signalerar bolaget att det är legitimt. Liksom att kvinnliga ledamöter 

tycks anställas i högre utsträckning bland de bolag som anser att marknadens normer och den 

kvinnliga representationen är viktigt, vilket återigen har en legitimitetsskapande effekt på 

marknaden. 

De synnerligen intressanta relationer som framgår av studiens signifikanser är variablerna 

ägarkoncentration, styrelsens oberoende och Vd i styrelsen då dessa går emot vad som på 

förhand predicerats. Oberoende ledamöter tycks fungera som “ett hinder” till att informativa 

förklaringar avges, medan Vd i styrelsen ökar bolagets benägenhet att avge en väl motiverad 

förklaring. Samtliga tre variabler har således en riktning som motsäger agentteorins 

antaganden, som baseras på en spridd ägarstruktur, om att styrelsens kontrollfunktion stärks av 

oberoende ledamöter då nära relationer mellan Vd och styrelseledamöter ökar Vd:ns 

opportunistiska beteende (Fama, 1980).  

Ägarnas inverkan på förklaringarnas kvalitet tycks dessutom präglas av innehavets storlek 

snarare än dess identitet. Teoretiskt sett så verkar kontrollägare således vara i behov av den 

transparens som koden medför samtidigt som de har ett stort behov av att legitimera sitt 

handlande, oavsett vem kontrollägaren är. Något som dock snarare kan förklara 
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kontrollägarnas goda inställning till koden torde vara att koden redan bygger på många 

kontrollägares praxis och som gör att de har en god inställning till koden för att undvika 

striktare kodreglering såsom ett ökat oberoendekrav gentemot ägarna. För att en sådan 

reglering ska undvikas i Sverige är väl motiverade förklaringar en hög prioritet så att deras 

praxis har en fortsatt verkan. Den svenska koden tycks därför i hög utsträckning nyttjas utefter 

legitimitetsskapande skäl, i och med det aktiva svenska ägandet och att ägarna svarar på den 

institutionella omgivningen av premierad kodefterlevnad eller en informativ förklaring. 

Att varken angloamerikansk Vd eller internationalisering påvisats ha någon effekt på 

förklaringarnas informationsvärde ger ytterligare indikationer på att koden tillämpas av 

legitimitetsskäl. Resultaten är förvånande eftersom bolag med en angloamerikansk Vd eller 

anglosaxisk börsnotering alltså tenderar att avge standardiserade förklaringar av lågt 

informationsvärde. Något som sammantaget sett dessutom präglar hela studien, att 

genomsnittsföretaget avger standardiserade förklaringar av lågt informationsvärde och som 

över tid inte har utvecklats. Med tanke på vad tidigare studier kunnat konstaterat torde den 

angloamerikanska Vd:n eller en anglosaxisk börsnotering bidra till att bolaget avger 

förklaringar av hög kvalitet (Zattoni & Cuomo, 2008). 

7.1.3 Substitutionseffekt 

Vad som kan konstateras är att det råder en viss ”spänning” mellan de två begreppen 

effektivitet och legitimitet då tre respektive fyra av studiens signifikanta samband kan hänföras 

till respektive teoretisk utgångspunkt. En substitutionseffekt tycks uppstå mellan de två 

begreppen, att då bolaget erhålls den legitimitet som koden inger företaget blir samtidigt den 

effektivitet som koden även avser att tillföra bolagsstyrningen mindre attraktivt och vice versa. 

Ett resonemang som styrker det tidigare studier konstaterat, att aktieägare och marknaden tycks 

acceptera bristande kodförklaringar så länge företaget presterar bra medan samma acceptans 

inte råder när företaget underpresterar (MacNeil & Li, 2006). 

Det klassiskt svenska ”omoderna företaget” (med en hög ägarkoncentration, en stor styrelse 

som inkluderar Vd:n, har en hög andel beroende ledamöter samt där ledande befattningshavare 

historiskt sett oftast bestått av män) tycks ha högre legitimitetsbehov för att kunna konkurrera i 

den globala bolagsstyrningsmiljön. Detta då ägarkoncentration, en stor styrelse samt Vd i 

styrelsen tenderar att avge förklaringar av hög kvalitet. Variabeln oberoende ledamöter, som 

hade en motsatt riktning mot vad som på förhand predicerats, är synnerligen ett tecken på det 
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”omoderna företagets” strävan att uppnå legitimitet då ökad andel oberoende ledamöter i 

styrelsen tenderar att avge förklaringar av låg kvalitet snarare än effektiva. Då de oberoende 

ledamöterna redan har en god förmåga att kontrollera och övervaka bolaget och dess ledning, 

blir den effektivitet som koden syftar att tillföra bolagsstyrningen samtidigt mindre attraktiv för 

dessa bolag. 

Medan de mer ”moderna företagen” (med en spridd ägarstruktur, bestående av en hög andel 

oberoende ledamöter samt har en mångfaldig styrelse) tycks bruka koden av 

effektivitetsskapande skäl då variablerna angloamerikanska ledamöter, kvinnliga ledamöter 

och styrelsens ersättning tenderar att få bolaget att prioritera en kvalitativ förklaring. Att ett 

ökat styrelseoberoende däremot försvagar bolagets effektivitet, samtidigt som även bolag med 

en angloamerikansk Vd eller anglosaxisk börsnotering tenderar att avge standardiserade 

förklaringar av lågt informationsvärde, är ett bevis på den substitutionseffekt som tycks uppstå 

mellan begreppen. Den legitimitet som erhålls av att ”modernisera” bolaget tenderar att vara en 

viktigare aspekt framför att bolaget avger effektiva förklaringar av högt informationsvärde. 

Kodens effektivitet blir således mindre attraktiv vid ett ökat styrelseoberoende, förekomsten av 

en angloamerikansk Vd eller vid en anglosaxisk börsnotering då legitimiteten som samtliga 

egenskaper bringar företaget tycks vara tillräckligt tillfredsställande. 

Substitutionseffekten tenderar därför till viss del styrka det som tidigare studie konstaterat, att 

civil- och common law länderna brukar de nationella koderna på olika sätt (Zattoni & Cuomo, 

2008). Medan det “moderna bolaget”, med en bolagsstruktur liknande common law länderna, 

främst hänförs till det effektivitetsskapande skälet så hänförs det “omoderna bolaget”, med en 

bolagsstruktur liknande civil law länderna, till att koderna brukas av legitimitetsskapande skäl. 

Då svensk bolagsstyrning huvudsakligen präglas av det “omoderna företaget” kan det 

konstateras att i en övergripande kontext så tenderar den institutionella teorin främst förklara 

bolagens förhållningssätt till den svenska koden. 

7.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan studiens syfte därmed anses vara uppfyllt då sju faktorer har 

identifierats över vad som påverkar informationsinnehållet i bolagets förklaring vid avvikelse 

från Svensk kod för bolagsstyrning, vilka främst är kopplade till styrelsen och dess attribut. 

Denna studie ger ett teoretiskt bidrag till forskningen kring kodens effekt på företagens 

agerande, då det är en av få studier som studerar hur bolag hanterar elementet ”förklara” av 
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kodens princip ”följ eller förklara”. Hittills, med undantag för Arcot och Bruno (2006 & 2009), 

Arcot et al. (2010), Hooghiemstra (2012) samt Kluijtmans (2016), har tidigare forskning enbart 

fokuserat på effekterna av kodefterlevnad i förhållande till företagsegenskaper och företagets 

resultat. Denna studie ger därför ett ytterligare bevis på att det finns ett samband mellan 

förklaringarnas informationsinnehåll och olika företagsegenskaper. Eftersom resultaten 

indikerar att den information avseende kodavvikelser som företagen lämnar inte är tillräckligt 

informativa för att aktieägare ska kunna utvärdera om avvikelsen är lämplig, är detta 

följaktligen ett tecken på dålig styrning. Att avvika är inte nödvändigtvis ett sådant tecken, men 

att inte vara transparent om orsaken bakom avvikandet signalerar däremot en dålig styrning. 

Utifrån detta kan det konstateras att bolags förhållningssätt till koden, på grund av den 

substitutionseffekt som uppstår mellan studiens teoretiska utgångspunkter, främst kan förklaras 

i termer av legitimitet. 

7.2 Praktiska implikationer 

I uppsatsens inledning argumenterades för hur effektiv kodens princip ”följ eller förklara” är då 

tidigare forskning konstaterat att principen inte fungerar enligt dess syfte (MacNeil & Li, 

2006). Något som i problemformuleringen öppnade upp en diskussion kring om striktare 

reglering krävs för hur bolagen bör förklara sina avvikelser. Enligt Kollegiets riktlinjer bör en 

avvikelseförklaring vara informativ och företagsspecifik (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2016). Då enbart 9,2 % av de studerade bolagen avger företagsspecifika förklaringar kan det 

ifrågasättas om bolaget och dess intressenter tar koden på allvar. Liksom att även Kollegiets 

uppdragstagare (som årligen undersöker kodens tillämpning bland bolagen) verkar godta en 

undermålig nivå då det som i våra ögon anses utgöra kodupprepande och standardiserade 

förklaringar, och som därigenom faktiskt understiger kriteriet “företagsspecifik förklaring”, i 

deras ögon verkar vara en godtagbar nivå. 

Baserat på denna studies resultat kan slutsatsen dras att bolagens förklaringar inte uppvisat en 

signifikant högre nivå under perioden 2009-2015 och som följaktligen indikerar att striktare 

reglering krävs för att höja kvaliteten på förklaringarna, alternativt införande av sanktioner för 

att bolagen ska ta koden på större allvar och därmed stärka dess nytta. Obligatorisk reglering, 

alternativt sanktionering, skulle på så sätt minska agentkostnader för de bolag där ägarbilden är 

mer spridd, eftersom dessa bolag tenderar att avge standardiserade förklaringar i dagsläget. 
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För att skydda minoritetsägarna gentemot majoritetsägarnas maktmissbruk kan koden delvis 

påstås ha uppfyllt detta syfte då ett koncentrerat ägande påvisats ha en positiv inverkan på 

förklaringarnas informationsinnehåll. Det som talar emot detta är dock att övervägande del av 

förklaringarna är kodupprepande eller standardiserade och innehåller därmed inte den 

företagsspecifika information som koden syftar till. Motiven till avvikelserna, i en stor del av 

förklaringarna, är dessutom hänvisningar till att bolaget vill representera dess största/aktiva 

ägare. Avvikelserna har på så sätt skett för att kontrollägarna ska kunna bevara kontroll över 

bolaget och som följaktligen sker på bekostnad av bolagets mindre ägare, något som både ABL 

och koden syftar till att förhindra (Jonnergård & Larsson, 2007; Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2015). Insikter som bör uppmärksammas mer av Kollegiet och som kan vara 

användbart för framtida utveckling av koden för att på så sätt stärka dess nytta. 

Resultaten indikerar dessutom att de faktorer som har en inverkan på förklaringarnas 

informationsinnehåll utgörs av ägarkoncentration och en mängd styrelseegenskaper, vilket 

ytterligare tyder på att den insats som koden behöver göra till största del bör riktas mot ägarna 

då dessa indirekt bör påverka flera av styrelseegenskaperna. 

7.3 Förslag till framtida forskning 

Efter att ha studerat svensk kod för bolagsstyrning och de förklaringar som lämnas vid en 

kodavvikelse under en tid om närmare fem månader kan det konstateras att det återstår flera 

faktorer som lämnats ostuderade och som hade varit intressant att studera vidare. För det första 

bör mer forskning bedrivas för att finna ytterligare faktorer som har inverkan på 

avvikelseförklaringarna, men med större fokus på styrelsens attribut då det är dessa som främst 

visat sig ha en inverkan i denna studie. För det andra skulle vidare forskning kunna inkludera 

icke-linjära samband för att på så vis finna om det exempelvis finns en optimal storlek på 

styrelsen eller sammansättning genom ledamöternas personliga attribut. För det tredje så är 

obligatorisk reglering av Koden, alternativt införande av sanktionering, ett förslag på framtida 

forskning över hur aktieägare, Kollegiet och övriga regulatorer ställer sig till denna fråga. 

Slutligen vore det lämpligt att studera hur företaget motiverar sina förklaringar genom andra 

tillvägagångssätt såsom en intervjubaserad metod för att höra företagets utlåtanden. Eftersom 

offentliggörandet av avvikelseinformationen både tycks vara en rutin och föremål för imitation 

så vore det intressant att undersöka om förklaringarna utifrån chefernas utlåtanden kopieras 

från år till år men också om förklaringarna kopieras från varandra.  
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Bilagor 

Bilaga A Exempel på förklaringar 

Ingen förklaring 

Bolaget nämner inget i bolagsstyrningsrapporten om att en avvikelse skett från koden, det kan 

exempelvis stå att: “Styrelsen utsåg vid det konstituerande styrelsemötet i april 2012 ett 

revisionsutskott bestående av [Namn], ordförande och [Namn]. Under 2012 höll 

revisionskommittén fyra protokollförda möten”. De nämner därmed inte att detta är en 

avvikelse från kodens punkt 7.3 (Koden 2015), som innebär att ett revisionsutskott ska bestå 

av minst tre ledamöter. 

Begränsad förklaring 

“Styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott.”  

“Frågor gällande internkontroll och revision hanteras av styrelsen i sin helhet varför något 

särskilt revisionsutskott inte utsetts.” 

I båda dessa fall nämner bolaget den alternativa lösning som valts istället, då styrelsen i sin 

helhet får utgöra dessa utskott enligt koden (punkterna 7.2 och 9.1; Koden 2015) men att 

förklaring ska ske till varför. Då inget sådant nämns så hamnar förklaringar av denna typ på 

den näst sämsta nivån. 

Kodupprepande förklaring  

“[Bolags] styrelse har inte utsett ledamöter till ett revisionsutskott och någon internrevision 

finns inte, vilket innebär att styrelsen i sin helhet utgör revisionsutskott. Revisionsutskottet 

ska: övervaka bolagets finansiella rapportering med avseende på den finansiella 

rapporteringen, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och 

riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och 

koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och 

därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än 

revisionstjänster, biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om 

revisorsval.” Bolaget ger här en förklaring till den alternativa lösning som valts istället genom 

att upprepa ord och meningar från kodreglerna. Dock anges inte någon förklaring till varför 

hela styrelsen utgör revisionsutskott. 



  

 

II 

Standardförklaring  

“[Namn] är valberedningens ordförande. [Namn] är även vice ordförande i [Bolag]s 

styrelse. Valberedningen avviker därmed från Svensk kod för bolagstyrning vad gäller att 

styrelsens vice ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna 

avvikelse är att valberedningen anser att det är viktigt att representanten för den största 

aktieägaren är valberedningens ordförande.”  

“Den enda avvikelsen från Koden under året är att styrelseledamöter i bolaget utgjort en 

majoritet av ledamöterna i valberedningen. Skälet till avvikelsen är att denna 

sammansättning ansetts motiverad mot bakgrund av ägarstrukturen och att stora engagerade 

ägare finns representerade i styrelsen.” 

“[Bolag] har under året följt Kodens bestämmelser i alla avseenden, utom såvitt avser 

tidpunkten för publicering av medlemmar i valberedningen inför årsstämman 2016. Denna 

information var inte tillgänglig för bolaget före utgången av den i Koden angivna fristen för 

publicering av uppgifterna (sex månader före årsstämman). Valberedningens 

sammansättning publicerades på bolagets hemsida den 16 oktober 2015.” 

“[Bolag] gör avsteg från Koden genom att inte ha inrättat ett revisionsutskott. Frågor 

avseende revision fullgörs av styrelsen, i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 49 a § andra 

stycket. Styrelsen gör bedömningen att [Bolag] inte är betjänt av ett särskilt revisionsutskott 

med hänsyn tagen till [Bolags] storlek och att frågor om revision bäst hanteras av styrelsen i 

sin helhet.” 

Dessa är mycket vanligt förekommande förklaringar, att orsaken till avvikande från 

kodreglerna beror på ägarstrukturen eller att bolaget (eller styrelsen) är av ringa storlek. 

Företagsspecifik förklaring 

“[Bolag] har avvikit från Koden endast när det gäller utvärdering av verkställande 

direktörens arbete enligt Koden 8.2 då ingen utvärdering av verkställande direktörens arbete 

har skett under 2015 med anledning av pågående VD-rekrytering. Den verkställande 

direktören lämnade sitt uppdrag under 2015, och då ersättaren börjar i mars 2016, har 

operativa chefen agerat tillförordnad verkställande direktör sedan 1 september. En 

utvärdering av verkställande direktörens arbete under 2015 har därmed ingen relevans och 



  

 

III 

tiden då tillförordnad verkställande direktör varit verksam bedöms som alltför kort för att 

utvärderas.” 

 

“Under 2012 har ersättningsutskottet bestått av [Namn1] (ordförande), [Namn2] och 

[Namn3]. Enligt huvudregeln i punkt 9.2 i bolagskoden ska de bolagsstämmovalda 

styrelseledamöterna som ingår i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen. Eftersom [Namn2] bedömts som beroende i förhållande till bolaget 

utgör således hans medverkan i ersättningsutskottet en avvikelse från kodens regel. Bolaget 

bedriver numera en omfattande internationell verksamhet med många anställda utanför 

Sverige, inte minst i Nordamerika. [Namn2] har lång erfarenhet från seniora chefspositioner 

i den nordamerikanska stålindustrin. Hans kunskap om ersättningsprinciper och 

ersättningsstrukturer i främst nordamerikansk stålindustri utgör ett mycket värdefullt bidrag 

till utskottets samlade förmåga att hantera internationella ersättningsfrågor på ett 

ändamålsenligt och rationellt sätt. Bolaget har därför gjort bedömningen att värdet av 

[Namn2] medverkan i ersättningsutskottet överväger de eventuella nackdelar som följer av att 

han inte anses oberoende gentemot bolaget. På angivna grunder anser bolaget således att 

avvikelsen från punkt 9.2 i bolagskoden är motiverad.” 

“[Bolag] håller bolagsstämman på svenska, norska och danska, vilket avviker mot 

kodbestämmelsen 1.5 (Bolagsstämman ska hållas på svenska - koden 2010). Förklaring till 

avvikelse: bolagsordningen för [Bolag] AB anger att språket på bolagsstämman ska vara 

svenska, danska eller norska samt, om styrelsen så bestämmer, även annat språk. Bakgrunden 

till att bolagsstämman avhålls på de tre skandinaviska språken är [Bolag] koncernens starka 

skandinaviska karaktär med flest antal aktieägare i Danmark, en ledning och styrelse som 

består av personer från samtliga tre skandinaviska länder och ett system med deltagande i 

bolagsstämman på distans från Köpenhamn och Oslo. Stämmoförhandlingarna i [Bolag] AB 

hålls huvudsakligen på svenska och stämmomaterial finns tillgängligt på svenska. Styrelsen 

anser mot denna bakgrund att vart och ett av de skandinaviska språken fritt kan användas vid 

bolagsstämman i bolaget med beaktande av de tre skandinaviska språkens stora likhet.”



  

 

IV 
 

Bilaga B Korrelationsanalys 

Tabell 11. Korrelationsanalys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2 Ägarkoncentration ,138
**

0,006

3 0,047 ,331
**

0,353 0,000

4 -0,088 0,051 -,142
**

0,079 0,311 0,004

5 ,099
* 0,076 -,112

* -0,053

0,048 0,128 0,025 0,294

6 -,123
*

-,161
**

-,259
** -0,091 -0,070

0,014 0,001 0,000 0,069 0,159

7 0,030 -0,031 -,326
** -0,005 ,154

** -0,061

0,553 0,538 0,000 0,916 0,002 0,219

8 ,270
** 0,057 ,208

** -0,068 ,111
*

-,119
* 0,070

0,000 0,254 0,000 0,176 0,026 0,017 0,159

9 -,101
*

-,183
**

-,203
** -0,050 0,048 ,111

* -0,047 -,142
**

0,044 0,000 0,000 0,314 0,341 0,027 0,344 0,004

10 0,048 0,007 -0,035 -0,011 ,116
* 0,054 0,011 0,055 -0,044

0,337 0,884 0,484 0,821 0,020 0,279 0,830 0,271 0,378

11 0,025 ,290
**

,307
** 0,050 0,009 -,188

**
-,163

** 0,032 -,102
* -0,048

0,615 0,000 0,000 0,316 0,858 0,000 0,001 0,522 0,041 0,336

12 -0,012 -,155
**

-,303
**

,110
* 0,039 ,122

*
,114

* -0,052 ,127
* 0,046 -,414

**

0,810 0,002 0,000 0,027 0,432 0,014 0,022 0,301 0,011 0,361 0,000

13 0,054 -,218
**

-,256
** 0,034 ,129

**
,154

**
,109

*
,249

**
,291

**
,286

**
-,572

**
,460

**

0,279 0,000 0,000 0,497 0,010 0,002 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14 ,304
**

,101
* 0,072 -0,088 ,292

**
-,189

**
,150

**
,427

** 0,001 ,170
** -0,043 0,094 ,215

**

0,000 0,043 0,153 0,079 0,000 0,000 0,003 0,000 0,977 0,001 0,395 0,060 0,000

15 ,167
** 0,032 0,056 -0,057 0,041 -0,054 -0,087 ,166

**
,149

** 0,057 -0,094 0,096 ,200
**

,231
**

0,001 0,527 0,263 0,252 0,410 0,284 0,081 0,001 0,003 0,251 0,059 0,055 0,000 0,000

16 ,129
**

-,104
* -0,064 -0,097 0,007 0,044 ,160

**
,109

* 0,004 -0,093 -0,062 0,035 0,029 ,213
** -0,018

0,009 0,038 0,200 0,052 0,890 0,380 0,001 0,028 0,936 0,063 0,213 0,483 0,558 0,000 0,718

17 ,117
* 0,037 ,135

** 0,005 -0,043 -,187
** -0,024 ,328

**
-,230

** -0,030 ,117
*

-,114
*

-,150
** 0,059 -0,039 -0,054

0,019 0,455 0,007 0,926 0,396 0,000 0,634 0,000 0,000 0,546 0,020 0,023 0,003 0,242 0,439 0,284

18 0,079 0,043 0,025 -0,070 -0,024 -0,002 -0,089 -0,016 0,005 0,032 -0,060 ,184
** 0,087 ,143

** 0,030 0,014 -,122
*

0,115 0,391 0,623 0,162 0,627 0,969 0,076 0,754 0,913 0,523 0,227 0,000 0,083 0,004 0,546 0,773 0,015

19 0,071 -0,098 -0,061 -0,002 -0,024 0,033 0,004 -0,005 0,058 0,044 -0,048 0,081 0,027 ,108
* 0,062 ,272

** 0,063 0,074

0,153 0,051 0,220 0,973 0,637 0,506 0,933 0,928 0,248 0,380 0,341 0,107 0,595 0,031 0,213 0,000 0,209 0,139

20 -0,029 ,174
**

,108
* 0,045 -0,061 -,099

* -0,094 0,029 0,006 -,119
*

,405
**

-,288
**

-,343
** -0,088 0,031 -0,065 ,185

**
-,152

** -0,039

0,556 0,000 0,031 0,368 0,223 0,049 0,059 0,565 0,911 0,017 0,000 0,000 0,000 0,077 0,542 0,193 0,000 0,002 0,432

21 0,073 0,004 0,039 -0,030 -0,013 -0,054 -0,066 ,112
* 0,003 -0,066 ,133

**
-,154

** -0,077 ,246
**

,134
** 0,092 0,032 -0,018 -0,074 ,104

*

0,142 0,932 0,433 0,552 0,792 0,284 0,188 0,025 0,948 0,185 0,008 0,002 0,126 0,000 0,007 0,067 0,528 0,726 0,138 0,037

22 0,034 -0,046 0,033 -0,029 0,084 -0,027 -0,054 0,073 -0,010 -0,038 -0,019 0,057 0,000 0,084 0,074 -0,020 0,057 -0,031 -0,023 -0,068 ,406
**

0,494 0,360 0,508 0,566 0,091 0,590 0,284 0,146 0,835 0,453 0,706 0,256 0,999 0,094 0,141 0,686 0,259 0,535 0,653 0,174 0,000

Styrelsens ämbetstid

ISCORE

Familjeföretag och sfärer

Industriellt ägande

Statligt ägande

Institutionellt ägande

Utländskt ägande

Styrelsens storlek

Oberoende ledamöter

Styrelsekopplingar

Styrelsens mötesfrekvens

INDEX Styrelsens styrka

Kvinnliga ledamöter

Angloamerikanska ledamöter

Vd i styrelsen

Kvinnlig Vd

Angloamerikansk Vd

Vd:s ämbetstid

Bolagets lönsamhet

Skuldsättningsgrad

Styrelsens ersättning
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

23 ,241
**

,100
* 0,097 -0,072 ,257

**
-,253

**
,163

**
,480

** -0,017 ,098
* 0,043 0,001 ,110

*
,654

**
,169

**
,175

**
,170

** -0,046 0,094 -0,025 ,170
**

0,000 0,045 0,051 0,148 0,000 0,000 0,001 0,000 0,739 0,050 0,392 0,991 0,028 0,000 0,001 0,000 0,001 0,361 0,061 0,622 0,001

24 0,031 -0,005 0,000 -0,004 -0,014 -0,077 0,031 0,083 0,045 0,017 -0,055 -0,032 0,072 0,090 -0,017 0,015 0,072 0,072 ,280
** -0,042 0,015

0,529 0,919 0,995 0,934 0,782 0,123 0,532 0,099 0,371 0,733 0,270 0,522 0,153 0,072 0,732 0,771 0,152 0,147 0,000 0,406 0,769

25 0,073 -,117
* -0,019 -0,047 -0,036 0,035 -0,015 0,013 -0,060 0,030 -0,096 -0,067 -0,002 0,072 0,055 -0,008 ,112

* -0,060 0,051 -0,020 -0,035

0,142 0,019 0,704 0,343 0,470 0,490 0,761 0,789 0,227 0,551 0,056 0,184 0,963 0,148 0,271 0,865 0,025 0,232 0,306 0,686 0,490

26 -0,066 -0,021 -0,006 0,067 0,089 0,034 -0,036 -0,022 0,030 0,059 -0,063 0,069 ,110
* -0,008 ,176

** 0,070 -,126
* -0,049 -0,009 -0,085 0,002

0,190 0,670 0,898 0,182 0,075 0,500 0,477 0,662 0,551 0,239 0,211 0,165 0,028 0,871 0,000 0,164 0,011 0,327 0,857 0,087 0,973

27 -0,001 ,130
**

,113
* -0,076 0,054 -0,015 0,006 ,130

** 0,009 ,110
* 0,049 -0,054 -0,007 0,085 -0,049 -0,067 -0,019 0,039 -0,015 0,010 0,055

0,979 0,009 0,024 0,128 0,277 0,761 0,908 0,009 0,853 0,027 0,323 0,280 0,887 0,088 0,328 0,184 0,705 0,431 0,770 0,839 0,270

28 -0,034 0,003 -0,064 0,066 -0,062 -0,029 0,041 -0,055 0,007 -0,047 -0,018 ,123
* 0,029 -0,084 -0,065 -0,026 0,003 ,109

* -0,028 0,011 -0,013

0,499 0,955 0,204 0,186 0,217 0,563 0,415 0,270 0,882 0,344 0,718 0,013 0,569 0,095 0,191 0,603 0,945 0,029 0,581 0,822 0,794

29 0,007 0,035 -0,027 0,011 -0,033 -0,036 -0,001 -,105
* 0,045 -,220

**
,204

** -0,082 -,170
**

-,116
*

-,144
** 0,069 -0,017 -0,063 -0,015 ,111

* -0,003

0,888 0,484 0,586 0,833 0,516 0,472 0,988 0,035 0,372 0,000 0,000 0,100 0,001 0,020 0,004 0,171 0,729 0,210 0,771 0,026 0,951

30 ,099
* 0,043 -0,037 -0,030 ,466

** -0,046 0,096 ,137
** -0,005 0,032 -0,031 0,020 0,095 ,160

** 0,043 0,033 -0,026 -0,003 -0,011 -0,012 0,009

0,049 0,396 0,464 0,545 0,000 0,357 0,055 0,006 0,915 0,520 0,542 0,686 0,056 0,001 0,391 0,511 0,601 0,953 0,828 0,812 0,860

31 0,012 -0,069 -,112
* -0,053 -0,013 -0,070 ,100

* 0,011 -0,011 0,006 -0,020 0,065 0,001 ,126
* -0,002 0,085 0,050 -0,024 ,199

** 0,022 -0,018

0,815 0,167 0,025 0,294 0,801 0,159 0,045 0,821 0,834 0,905 0,686 0,191 0,979 0,012 0,974 0,089 0,319 0,627 0,000 0,653 0,722

32 0,038 0,009 0,038 -0,034 -0,024 -0,049 0,063 ,161
** -0,057 0,010 -0,076 0,009 0,027 0,090 -0,039 -0,038 0,088 0,014 -0,044 -0,071 -0,022

0,448 0,856 0,452 0,498 0,637 0,325 0,206 0,001 0,257 0,841 0,131 0,860 0,595 0,071 0,435 0,444 0,077 0,777 0,377 0,156 0,661

33 0,017 0,091 ,158
** -0,069 -0,019 -,099

* -0,053 0,000 -0,044 -0,066 0,086 -,172
**

-,111
* -0,010 -0,013 -0,024 0,066 -,106

* 0,065 0,032 -0,040

0,737 0,068 0,001 0,167 0,709 0,047 0,291 0,995 0,383 0,188 0,086 0,001 0,026 0,842 0,797 0,632 0,186 0,033 0,195 0,520 0,429

34 -0,027 0,010 -0,029 -0,048 -0,030 0,009 -0,051 -0,023 0,021 -0,027 0,050 -0,043 0,014 0,041 0,061 0,021 0,074 -0,058 -0,057 0,030 ,218
**

0,585 0,836 0,560 0,339 0,547 0,863 0,313 0,644 0,678 0,590 0,315 0,386 0,773 0,412 0,220 0,677 0,138 0,245 0,259 0,544 0,000

35 ,108
* 0,095 0,010 0,011 ,136

** 0,005 0,088 ,144
** -0,044 0,089 -0,040 ,106

*
,104

*
,116

* 0,070 0,035 -,171
** 0,027 -0,061 -0,089 -0,018

0,031 0,056 0,841 0,833 0,006 0,913 0,077 0,004 0,376 0,076 0,424 0,034 0,038 0,020 0,162 0,491 0,001 0,584 0,224 0,074 0,713

36 0,098 0,014 -,207
** 0,064 -0,039 ,153

** 0,076 -0,087 ,173
**

,106
*

-,113
* 0,093 ,139

** -0,077 -0,028 0,000 -0,080 0,001 0,005 0,003 -,120
*

0,050 0,777 0,000 0,198 0,431 0,002 0,126 0,083 0,000 0,034 0,024 0,063 0,005 0,123 0,578 0,998 0,108 0,985 0,915 0,951 0,016

37 -0,019 0,081 -0,045 -0,039 ,119
* -0,037 ,164

** 0,035 -0,018 0,051 -0,067 ,137
**

,116
*

,180
** -0,094 ,145

** -0,038 0,037 0,040 -0,066 -0,011

0,699 0,106 0,365 0,439 0,017 0,456 0,001 0,484 0,716 0,304 0,180 0,006 0,020 0,000 0,061 0,004 0,443 0,456 0,419 0,184 0,833

38 0,012 -,105
* -0,071 -0,033 -0,008 ,113

* -0,038 -0,040 -0,006 -0,012 -0,086 0,053 0,041 0,007 -0,027 -0,026 0,017 -0,015 -0,015 -0,037 -0,034

0,809 0,036 0,158 0,508 0,874 0,024 0,444 0,423 0,908 0,815 0,085 0,293 0,412 0,894 0,596 0,609 0,736 0,759 0,766 0,454 0,496

39 -0,061 -0,005 ,174
** 0,041 -0,007 -0,061 -,123

* 0,053 -,114
* 0,010 0,093 -0,042 -0,094 -0,063 0,010 -0,041 ,111

*
,199

**
-,114

* 0,069 0,045

0,220 0,917 0,000 0,410 0,885 0,219 0,014 0,292 0,023 0,846 0,064 0,403 0,059 0,208 0,849 0,412 0,026 0,000 0,022 0,165 0,367

40 -,113
*

-,195
**

-,157
** 0,066 -0,049 0,095 -0,021 -,176

** 0,097 -0,096 -0,025 0,035 -0,036 -,133
** 0,004 -0,028 -,115

* -0,094 0,079 -0,008 -0,008

0,024 0,000 0,002 0,188 0,333 0,057 0,672 0,000 0,051 0,055 0,611 0,490 0,471 0,008 0,929 0,578 0,021 0,061 0,113 0,874 0,870

41 0,024 -,128
* 0,012 -0,004 -0,027 -,131

**
-,118

* -0,039 -0,018 0,003 -0,076 -0,054 -0,024 -,132
**

-,207
** -0,061 0,026 -,119

* 0,020 0,004 -0,078

0,629 0,010 0,804 0,941 0,596 0,009 0,018 0,434 0,725 0,958 0,128 0,284 0,636 0,008 0,000 0,220 0,598 0,017 0,691 0,943 0,120

42 -,130
**

,105
* 0,038 ,105

*
,106

* 0,026 ,224
** 0,007 -0,046 0,007 0,004 0,004 0,026 0,039 -0,016 -0,039 0,020 -0,008 -0,051 -0,053 -0,021

0,009 0,036 0,443 0,036 0,035 0,599 0,000 0,894 0,359 0,884 0,940 0,938 0,597 0,435 0,743 0,437 0,692 0,868 0,306 0,287 0,676

43 ,108
* 0,020 -0,051 -,102

* -0,080 ,102
*

-,111
* 0,031 0,063 -0,010 0,071 0,048 -0,004 0,090 ,219

**
,099

* -0,046 ,125
* 0,032 0,050 0,097

0,031 0,695 0,309 0,042 0,107 0,042 0,026 0,530 0,205 0,842 0,158 0,334 0,943 0,073 0,000 0,047 0,360 0,013 0,519 0,316 0,052

c. Listvis N=401

Internationalisering

Antal följande finansanalytiker

Hälsovård

PwC

Deloitte

KPMG

EY

Övriga

Bolagets storlek

Olja & Gas

Råvaror

Industri

Varor

Tjänster

*. Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån (2-tailed).

**. Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (2-tailed).

2015

Telecom

Allmänna tjänster

Finans

Teknologi

2009

2012
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

23 0,056

0,261

24 -0,015 ,201
**

0,769 0,000

25 0,047 -0,041 -0,048

0,351 0,418 0,335

26 -0,022 0,054 -0,048 -,289
**

0,655 0,285 0,337 0,000

27 0,039 0,081 0,090 -,375
**

-,198
**

0,433 0,106 0,071 0,000 0,000

28 -0,050 -0,035 0,030 -,407
**

-,214
**

-,279
**

0,322 0,480 0,554 0,000 0,000 0,000

29 -0,036 -0,061 -0,036 -,214
**

-,113
*

-,147
**

-,159
**

0,470 0,220 0,476 0,000 0,024 0,003 0,001

30 ,196
**

,221
** -0,002 -0,035 -0,019 ,099

* -0,027 -0,021

0,000 0,000 0,971 0,489 0,711 0,047 0,585 0,674

31 -0,061 ,177
**

,171
**

,105
* -0,044 -0,057 -0,008 -0,033 -0,003

0,223 0,000 0,001 0,036 0,381 0,255 0,865 0,516 0,960

32 -0,016 ,126
* 0,076 -0,026 -0,082 0,047 0,090 -0,061 -0,003 -0,024

0,751 0,012 0,129 0,598 0,101 0,350 0,073 0,224 0,952 0,637

33 -0,003 0,014 0,016 ,141
** -0,042 0,035 -,166

** 0,010 -0,037 -0,069 -,129
**

0,953 0,775 0,745 0,005 0,403 0,488 0,001 0,836 0,462 0,167 0,010

34 0,049 0,015 0,049 0,009 -0,017 0,012 -0,006 -0,003 -0,020 -0,030 -0,057 -,165
**

0,324 0,764 0,329 0,855 0,739 0,814 0,902 0,948 0,695 0,547 0,259 0,001

35 -0,004 ,109
* -0,036 -0,058 0,052 -0,008 0,040 -0,014 -0,012 -0,033 -0,061 -,178

** -0,078

0,941 0,029 0,476 0,245 0,295 0,875 0,424 0,782 0,804 0,516 0,224 0,000 0,120

36 -0,054 -0,066 -0,043 -0,043 0,004 0,000 0,034 0,018 -0,024 -0,039 -0,074 -,216
** -0,094 -,102

*

0,279 0,189 0,388 0,390 0,931 0,999 0,498 0,721 0,631 0,431 0,140 0,000 0,059 0,042

37 -0,015 ,149
** -0,021 0,003 0,070 -0,085 0,052 -0,049 0,005 -0,019 -0,035 -,103

* -0,045 -0,049 -0,059

0,761 0,003 0,679 0,947 0,164 0,089 0,295 0,332 0,915 0,706 0,480 0,039 0,367 0,332 0,239

38 -0,009 -0,037 -0,009 0,096 -0,028 -0,036 -0,039 -0,020 -0,006 -0,008 -0,015 -0,044 -0,019 -0,020 -0,025 -0,012

0,859 0,457 0,862 0,056 0,581 0,474 0,437 0,682 0,908 0,874 0,766 0,385 0,704 0,682 0,620 0,812

39 0,094 -0,068 -0,018 -,140
**

,105
* 0,021 0,041 0,022 ,109

* -0,061 -,114
*

-,333
**

-,146
**

-,157
**

-,190
** -0,091 -0,038

0,060 0,175 0,723 0,005 0,036 0,682 0,415 0,668 0,029 0,224 0,022 0,000 0,003 0,002 0,000 0,069 0,444

40 -0,053 -,157
** -0,053 0,024 -0,067 -0,032 0,039 0,029 -0,036 -0,049 -0,091 -,265

**
-,116

*
-,125

*
-,152

** -0,073 -0,031 -,234
**

0,288 0,002 0,288 0,629 0,179 0,523 0,439 0,563 0,472 0,333 0,069 0,000 0,020 0,012 0,002 0,147 0,542 0,000

41 -0,055 0,011 0,006 -0,022 0,010 -0,005 0,016 0,008 -0,041 0,022 0,020 -0,012 -0,029 -0,012 -0,010 -0,046 -0,047 0,024 0,037

0,273 0,829 0,898 0,667 0,846 0,924 0,751 0,867 0,416 0,659 0,691 0,806 0,562 0,813 0,835 0,355 0,344 0,632 0,456

42 0,000 0,064 -0,005 0,023 -0,041 0,067 -0,021 -0,057 0,071 -0,036 -0,025 0,039 -0,010 0,002 -0,058 0,068 0,096 -0,012 -0,002 -,493
**

0,993 0,204 0,925 0,652 0,417 0,181 0,674 0,257 0,157 0,476 0,613 0,437 0,837 0,969 0,246 0,173 0,054 0,804 0,965 0,000

43 0,054 -0,075 -0,002 -0,002 0,031 -0,063 0,006 0,049 -0,032 0,014 0,006 -0,027 0,039 0,010 0,069 -0,024 -0,051 -0,011 -0,034 -,479
**

-,528
**

0,281 0,135 0,976 0,972 0,529 0,209 0,909 0,327 0,528 0,773 0,903 0,587 0,439 0,848 0,170 0,638 0,311 0,829 0,494 0,000 0,000



  

 

VIII 
 

Bilaga C Regressionsanalys inklusive utländskt ägande 

Regression 

  

  

Modell 1 Modell 2 

    

Sig. 

Kollinearitet     

Sig. 

Kollinearitet 

Beta Std.avvikelse Tolerans VIF Beta Std.avvikelse Tolerans VIF 

Ägarkoncentration           0,119 0,116 0,030 0,710 1,408 

Familjeföretag och sfär           -0,048 0,119 0,425 0,579 1,727 

Statligt ägande           0,018 0,507 0,749 0,652 1,534 

Institutionellt ägande           -0,053 0,116 0,314 0,763 1,310 

Utländskt ägande           -0,001 0,130 0,992 0,697 1,434 

Styrelsens storlek           0,128 0,044 0,033 0,586 1,708 

Oberoende ledamöter           -0,092 0,199 0,075 0,803 1,245 

Styrelsekopplingar           -0,003 0,031 0,953 0,840 1,190 

Styrelsens ämbetstid           0,043 0,015 0,469 0,597 1,675 

Styrelsens 

mötesfrekvens 
          -0,023 0,013 0,685 0,668 1,496 

Styrelsens ersättning           0,168 0,000 0,021 0,405 2,470 

Kvinnliga ledamöter           0,141 0,377 0,009 0,725 1,379 

Angloam. ledamöter           0,091 0,438 0,084 0,771 1,298 

Vd i styrelsen           0,075 0,112 0,178 0,691 1,447 

Kvinnlig Vd           0,067 0,248 0,198 0,784 1,275 

Angloamerikansk Vd           0,024 0,261 0,656 0,746 1,340 

Vd:s ämbetstid           -0,073 0,007 0,175 0,727 1,375 

Bolagets lönsamhet           0,024 0,001 0,668 0,648 1,543 

Skuldsättningsgrad           -0,007 0,009 0,893 0,733 1,364 

Ant. följande analytiker           0,002 0,011 0,979 0,418 2,391 

Internationalisering           0,005 0,414 0,927 0,816 1,226 

(Konstant)   0,157 0,000       0,407 0,000     

PwC 0,086 0,133 0,185 0,580 1,724 0,049 0,130 0,438 0,535 1,869 

Deloitte -0,042 0,169 0,470 0,717 1,395 -0,063 0,166 0,269 0,654 1,530 

KPMG 0,023 0,149 0,712 0,646 1,548 -0,023 0,144 0,698 0,607 1,646 

Övriga 0,023 0,203 0,672 0,797 1,255 0,045 0,198 0,406 0,734 1,363 

Bolagets storlek 0,114 0,000 0,023 0,973 1,027 0,055 0,000 0,322 0,695 1,439 

Olja & Gas -0,004 0,446 0,942 0,958 1,044 -0,037 0,445 0,455 0,844 1,184 

Råvaror 0,029 0,256 0,580 0,881 1,135 -0,009 0,247 0,858 0,830 1,205 

Varor -0,033 0,209 0,540 0,856 1,169 -0,047 0,204 0,367 0,792 1,263 

Tjänster 0,103 0,199 0,058 0,829 1,207 0,052 0,200 0,337 0,722 1,386 

Hälsovård 0,078 0,175 0,160 0,786 1,273 0,132 0,175 0,017 0,691 1,447 

Telecom -0,008 0,311 0,872 0,911 1,098 -0,056 0,311 0,281 0,798 1,253 

Allmänna tjänster 0,017 0,697 0,738 0,972 1,028 0,048 0,669 0,319 0,929 1,076 

Finans -0,054 0,141 0,367 0,674 1,484 -0,061 0,139 0,304 0,605 1,652 

Teknologi -0,102 0,154 0,075 0,743 1,346 -0,027 0,152 0,633 0,673 1,485 

2012 -0,117 0,121 0,046 0,705 1,418 -0,176 0,121 0,003 0,615 1,626 

2015 0,043 0,121 0,461 0,716 1,396 -0,049 0,126 0,413 0,579 1,726 

Antal (st)         401         401 

Förklaringsgrad         7,6%         23,2% 

Justerad förklaringsgrad       3,7%         15,4% 

ANOVA Signifikans         0,014         0,000 

Referensgrupper: EY, 2009, Industri & Industriellt ägande 

a. Beroende variabel: ISCORE 

Tabell 12. Regressionsanalys inklusive Utländskt ägande 



  

 

IX 

Bilaga D Regressionsanalys inklusive INDEX Styrelsens styrka 

Regression 

  Modell 1 Modell 2 

  

    

Sig. 

Kollinearitet     

Sig. 

Kollinearitet 

Beta Std.avvikelse Tolerans VIF Beta Std.avvikelse Tolerans VIF 

Ägarkoncentration           0,139 0,116 0,011 0,720 1,390 

Familjeföretag och sfär           -0,020 0,111 0,723 0,679 1,474 

Statligt ägande           -0,051 0,128 0,302 0,864 1,157 

Institutionellt ägande           0,008 0,507 0,895 0,659 1,518 

Utländskt ägande           -0,060 0,116 0,258 0,767 1,304 

INDEX Styrelsens 

styrka 
          0,004 0,046 0,946 0,662 1,511 

Styrelsens ersättning           0,184 0,000 0,010 0,420 2,382 

Kvinnliga ledamöter           0,123 0,375 0,023 0,741 1,349 

Angloam. ledamöter           0,097 0,433 0,042 0,798 1,254 

Vd i styrelsen           0,131 0,105 0,012 0,794 1,260 

Kvinnlig Vd           0,056 0,246 0,279 0,806 1,241 

Angloamerikansk Vd           0,017 0,261 0,750 0,754 1,325 

Vd:s ämbetstid           -0,058 0,007 0,267 0,780 1,281 

Bolagets lönsamhet           0,035 0,001 0,537 0,677 1,478 

Skuldsättningsgrad           -0,014 0,009 0,796 0,750 1,333 

Ant. följande analytiker           0,036 0,011 0,603 0,444 2,253 

Internationalisering           0,000 0,414 0,999 0,825 1,211 

(Konstant)   0,157 0,000       0,238 0,000     

PwC 0,086 0,133 0,185 0,580 1,724 0,058 0,129 0,354 0,548 1,825 

Deloitte -0,042 0,169 0,470 0,717 1,395 -0,058 0,167 0,311 0,655 1,526 

KPMG 0,023 0,149 0,712 0,646 1,548 -0,015 0,144 0,794 0,618 1,618 

Övriga 0,023 0,203 0,672 0,797 1,255 0,042 0,196 0,428 0,760 1,316 

Bolagets storlek 0,114 0,000 0,023 0,973 1,027 0,064 0,000 0,247 0,700 1,428 

Olja & Gas -0,004 0,446 0,942 0,958 1,044 -0,046 0,446 0,364 0,851 1,175 

Råvaror 0,029 0,256 0,580 0,881 1,135 0,001 0,246 0,981 0,846 1,182 

Varor -0,033 0,209 0,540 0,856 1,169 -0,056 0,204 0,284 0,797 1,255 

Tjänster 0,103 0,199 0,058 0,829 1,207 0,076 0,196 0,153 0,758 1,319 

Hälsovård 0,078 0,175 0,160 0,786 1,273 0,120 0,174 0,030 0,707 1,415 

Telecom -0,008 0,311 0,872 0,911 1,098 -0,063 0,310 0,219 0,812 1,232 

Allmänna tjänster 0,017 0,697 0,738 0,972 1,028 0,041 0,669 0,389 0,939 1,065 

Finans -0,054 0,141 0,367 0,674 1,484 -0,044 0,140 0,454 0,608 1,646 

Teknologi -0,102 0,154 0,075 0,743 1,346 -0,030 0,153 0,599 0,674 1,485 

2012 -0,117 0,121 0,046 0,705 1,418 -0,167 0,118 0,004 0,652 1,533 

2015 0,043 0,121 0,461 0,716 1,396 -0,040 0,125 0,502 0,595 1,680 

Antal (st)         401         401 

Förklaringsgrad         7,6%         21,4% 

Justerad förklaringsgrad        3,7%         14,4% 

ANOVA Signifikans         0,014         0,000 

Referensgrupper: EY, 2009, Industri & Utländskt ägande 

a. Beroende variabel: ISCORE 

Tabell 13. Regressionsanalys inklusive INDEX Styrelsens styrka 
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