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Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har frågor kring bolagsstyrning blivit allt mer aktuella, vilket har 
förorsakats av olika redovisningsskandaler. Som en konsekvens av detta har det i många 
länder införts s.k. bolagskoder. Hittills har bara ett fåtal studier undersökt bolagskodernas 
tillämpning och den institutionella miljö i vilken de har införts. För att undersöka hur 
bolagskoderna tillämpas och hur den institutionella miljön inverkar på kodernas tillämpning 
har två länder valts, Sverige och Tjeckien. Det kan förväntas att ländernas skilda 
institutionella uppsättningar kommer att påverka bolagskodernas tillämpning. Vidare är det av 
intresse att studera vilka faktorer som kan förklara bolagens val att följa bolagskoden. 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte har ett positivistiskt synsätt med en deduktiv ansats antagits. 
Utifrån två befintliga teorier, agentteorin och den institutionella teorin, har att antal 
förklarande variabler tagits fram. Våra data insamlades i en kvantitativ 
dokumentundersökning, i vilken 100 svenska och 39 tjeckiska bolag ingick. 
 
Slutsatsen blev att bolagskoden tillämpas i en högre utsträckning bland de svenska bolagen än 
de tjeckiska bolagen, i synnerhet vad det gäller de svenska bolag som åläggs att tillämpa 
bolagskoden. Storlek, hemlandets påverkan, antal styrelseledamöter, korsnotering samt 
lönsamhet var de förklarande variablerna vars statistiska samband med följsamhet gentemot 
koden inte kunde förkastas. 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en problembakgrund där en definition på begreppet bolagskod ges. 
Vidare förs en diskussion kring bolagskodernas spridning världen över och de 
bakomliggande faktorerna till deras uppkomst och innehåll. Diskussionen utmynnar i två 
forskningsfrågor samt ett syfte.  

 

1.1 Problembakgrund 
 
Under de senaste åren har frågor kring ”corporate governance”, med den svenska termen 
bolagsstyrning alternativt företagsstyrning, tilldragit sig ett växande intresse från både 
allmänhet och opinionsbildare (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004). De mycket omtalade 
finans- och redovisningsskandalerna som inträffade under den tidigare delen av 2000-talet har 
betonat vikten av att etablera ”goda” bolagsstyrningssystem i alla länder (Davies & Schlitzer, 
2008). I många länder har s.k. ”corporate governance codes” (i fortsättningen kallade koder) 
införts årligen under det senaste decenniet (Mallin, 2007). Skandalerna har varit en av de 
viktiga drivkrafterna bakom kodernas införande, men även önskemål om en ökad transparens 
samt behovet av ett ökat ansvar och förtroende bland investerarna (ibid). Koderna består av en 
uppsättning av ”best-practice”-rekommendationer1 när det gäller frågor angående styrelsens 
sammansättning och relation till aktieägarna, informationsutgivning, ersättningar till ledande 
befattningshavare m.m. (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004). Rekommendationerna kan anses 
vara i enlighet med det angloamerikanska synsättet på maximering av aktieägarnas nytta 
(Chizema, 2008). Tillämpning av dessa rekommendationer anses leda till att en förbättring av 
investerarklimatet eftersom vissa bolagsstyrningsstandarder då blir uppfyllda (Thomsen, 
2006). 
 
Koder är dock inget fenomen som har dykt upp på 2000-talet. Redan under den senare delen 
av 1970-talet började koder publiceras i USA, av bland annat The New York Stock Exchange 
(Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2004). 1989 kom ytterligare ett land med sin första kod, genom 
Hong Kong Stock Exchanges försorg. I Europa var Irland först 1991 med sin “Statement of 
Best Practice on the Role and Responsibility of Directors of Publicly Listed Companies” 
utgiven av den irländska investerarföreningen. Året efter kom i Storbritannien ut “Cadbury 
Committee Report: Financial Aspects of Corporate Governance”. Den har stått som en 
förebild för utvecklingen av koder för bolagsstyrning i hela världen (SOU 2004:47). Sedan 
Cadburyrapportens publicering har det skett en exponentiell ökning av antalet koder (Aguilera 
& Cuervo-Cazurra, 2004). 
 

                                                 
1 ”Best practices” betyder att deras värde har prövats över tiden (Davies & Schlitzer, 2008) 
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1.2 Problemdiskussion 
Vikten av bolagsstyrningsfrågor kan påvisas genom att de diskuteras inte enbart på nationell 
nivå, utan även på internationell. Under det senaste decenniet har ett antal av de 
internationella organisationerna inom området tagit sig an uppgiften att stödja utvecklingen av 
välgrundade bolagsstyrningssystem (Demirag & Solomon 2003, återgiven i Davies & 
Schlitzer, 2008). Till de främsta internationella rekommendationerna räknas enligt Davies & 
Schlitzer (2008) OECD:s bolagsstyrningsprinciper som sedan 1999 utgör en grund för 
bolagsstyrningsinitiativ både i och utanför OECD-länderna (OECD, 2004). Ett exempel på ett 
regionalt initiativ är Europeiska unionens olika projekt avseende dessa frågor (Davies & 
Schlitzer, 2008). Bland projekten kan nämnas ”Communication 284”, som inriktar sig på 
rekommendationer avseende informationsrapportering om bolagsstyrning, stärkande av 
aktieägarnas rättigheter samt modernisering av styrelser (Hermes, Postma & Zivkov, 2007). 
 
Hermes et al. (2007) konstaterar att nuvarande forskning tyder på att koderna i stort sett är 
likartade. En av flera olika anledningar till detta kan vara, som vi har beskrivit i föregående 
stycke, en påverkan som utövas av olika internationella organisationer inom området. Hermes 
et al. (2007) nämner ytterligare två faktorer, en utökad integration mellan länderna i en global 
ekonomi samt en ökad betydelse av utländska institutionella investerare. Länder utsätts för 
externa påtryckningar som avser implementering av ”codes of best practice”, för att ländernas 
bolagsstyrningssystem av omvärlden ska uppfattas som legitima (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 
2004). Rekommendationer utgivna av internationella organisationer kan betraktas vara tagna 
för givna och därför kan berörda länder känna sig tvingade att införa dessa i sina system. 
Thomsen (2006) menar att kodernas stora likhet med varandra och deras snabba spridning 
världen över kan förklaras med hjälp av en av de externa faktorerna, de institutionella 
investerarna. Deras betydande roll i kodernas institutionalisering stöds av ett antal faktum. 
Exempel på sådana omständigheter är att utvecklingen av aktieägarnas sammansättning har 
gått från individer till institutioner, och att institutionella investerare har en stor nytta av att 
koderna är identiska. Genom att företag världen över följer koderna, som är uppbyggda på en 
gemensam grund, får institutionella investerare en garanti för att vissa minimikrav är 
uppfyllda, vilket leder till att diversifiering av portföljer underlättas (ibid). 
 
Det faktum att externa påtryckningar leder till att ländernas koder harmoniseras innebär dock 
inte att det inte finns skillnader bland dem. Ett exempel på en undersökning som bevisar detta 
är Hermes et al.:s (2007) studie som granskade innehållet av koderna i sju östeuropeiska 
länder. Slutsatsen var att vissa koder något avvek från allmänt antagna ”best practice”-
rekommendationer och att det kunde ha varit ländernas specifika omständigheter, inhemska 
påtryckningar, som påverkade deras innehåll. Dessa innefattar till exempel finansiella och 
legala system, som i sin tur direkt påverkar ländernas bolagsstyrningssystem. Det anses 
allmänt respekterat att en ”one size fits all”-attityd är orealistisk, men å andra sidan råder 
konsensus om att det är viktigt att koderna överensstämmer i de fundamentala kännetecknen 
på god bolagsstyrning (Davies&Schlitzer, 2008). Med god bolagsstyrning menas viktiga 
aspekter av aktieägarnas rättigheter, direktorers oberoende, förekomst av revisions-, 
ersättnings- och nomineringskommittéer (ibid). 
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I slutet av 2007 hade 66 länder introducerat sina koder (Cicon et al., 2008). Dessa berör ett 
stort antal företag världen över. Medan den amerikanska koden är en långtgående lagstiftning 
för noterade företag har de europeiska länderna valt ett något annorlunda angreppssätt 
(Svernlöv, 2005). Länderna har utarbetat regelverk som ska användas utifrån principen ”följ 
eller förklara”, vilket innebär att reglerna inte är formellt bindande utan kan frångås på 
enskilda punkter förutsatt att bolaget avger förklaringar (ibid). Koderna får dock i många fall 
en formell karaktär eftersom de ingår i börsernas noteringskrav (Aguilera&Cuervo-Cazurra, 
2004). Thomsen (2006) menar att det finns indikationer på att koderna har förorsakat en hel 
del problem för noterade bolag i både USA och Europa. Revisions- och följsamhetskostnader 
samt avnoteringar ökade väsentligt. Kunde kodernas likhet ha varit en av anledningarna till 
detta? Kan det vara så att koderna i viss mån är orealistiska, då de inte tar hänsyn till lokala 
omständigheter? 
 
De studier som hittills har publicerats om koderna har framför allt varit deskriptiva, med 
fokus på att jämföra koders innehåll i olika länder, att finna orsaker som leder till införandet 
av koderna och att utreda hur organisationerna regleras via dem (Chizema, 2008). Dock har 
endast lite forskning gjorts kring kodernas tillämpning (Hermes, Postma & Zivkov, 2006) och 
kring den institutionella kontext i vilken koderna har implementerats (Chizema, 2008). Därför 
anser vi att det är vetenskapligt intressant att studera hur företag egentligen bär sig åt vad det 
gäller de nationella koderna och hur de har anpassat sig till dem. Sådana studier är 
nödvändiga för att kunna se om koderna verkligen gör den nytta som de har varit avsedda för, 
nämligen att förbättra bolagsstyrningen (Hermes et al., 2006). 
 
För att kunna se hur olika institutionella kontexter kan påverka tillämpning av koderna har två 
länder valts ut. Valet föll på Sverige och Tjeckien. Att valet föll på dessa länder är delvis 
beroende på att uppsatsens författare har anknytning till dem. Samtidigt är valet av länderna 
passande, ty de tjeckiska och svenska ekonomierna representerar olika institutionella miljöer. 
Därmed kan studeras hur miljöerna inverkar på kodernas tillämpning. De mest avgörande 
anledningarna till att ländernas institutionella miljöer skiljer sig åt är att Tjeckien är en 
förhållandevis ung marknadsekonomi. 1989 påbörjades en transformering av de forna 
länderna i östblocket från en plan- till en marknadsekonomi. I takt med att processen fortsatte, 
fick frågorna kring säkerställandet av bolagens effektivitet allt större uppmärksamhet i dessa 
länder (Malý et al., 2007). I samband med detta kom bolagsstyrningsproblematiken i fokus. 
Till skillnad från de utvecklade länderna har bolagsstyrningsmekanismerna börjat utvecklas i 
avsaknad av lämpliga legislativa och finansiella institutioner, vilket ledde till att vissa 
intressenter fick maktövertag gentemot de övriga, så som bolagens ledningar och även i en hel 
del fall de anställda. Stora framsteg har skett i de nödvändiga institutionella reformerna, men 
länderna måste fortsätta med denna process för att åstadkomma full överensstämmelse med de 
institutionella standarder som råder i de traditionella marknadsekonomierna i väst (ibid). Till 
de främsta bolagsstyrningsproblem som de forna öststaterna måste handskas med hör svagare 
lagsystem, korruption, avsaknad av väl utvecklade kapitalmarknader samt endast ett fåtal 
institutionella investerare (Braendle & Noll, 2004). 
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Tjeckien antog sin första kod, ”Corporate Governance Code based on the OECD Principles” , 
redan 2001 (Malý et al., 2007). Enligt den tjeckiska riksbankens rekommendation bör koden 
tillämpas av alla noterade bolag i Tjeckien. Den tjeckiska koden ingår dock inte i börsens 
noteringskrav, vilket medför att dess tillämpning i praktiken är helt frivillig. I Sverige infördes 
”Svensk kod för bolagsstyrning” den 1 juli 2005 (Kollegiet, 2008). Den svenska kodens 
tillämpning har varit obligatorisk för alla svenska noterade bolag sedan den 1 juli 2008. Innan 
dess var det enbart de noterade svenska bolagen med ett marknadsvärde överstigande 3 
miljarder kronor som var skyldiga att tillämpa den (ibid). Koden är bindande för de berörda 
bolagen, då den ingår i börsens noteringskrav. De övriga svenska bolagen rekommenderas att 
tillämpa koden (SOU 2004:130). 
 
Båda koderna bygger på ”följ eller förklara”-principen. Enligt kodernas anda är det inte menat 
att alla bolag skall följa reglerna fullt ut, utan avvikelse rättfärdigas om den innebär en god 
bolagsstyrning för det enskilda bolaget (Svernlöv, 2006). Bolaget bör dock förklara varför 
avvikelsen skedde. På detta sätt har ambitionsnivån i koderna kunnat ligga högre än om 
reglerna hade varit tvingande, eftersom en minsta gemensam nämnare för en god 
bolagsstyrning inte behövde hittas (ibid). 
 
Hermes et al. (2006) analyserade till vilken utsträckning de 22 europeiska koderna som var 
med i undersökningen påverkades av externa eller inhemska påtryckningar. Tjeckiens kod är i 
jämförelse med de andra ländernas koder mest påverkad av de internationella ”best practice”-
rekommendationerna, d.v.s. de externa påtryckningarna avspeglar sig i kodens innehåll i 
mycket större utsträckning än de inhemska (89 % mot 11 %). Sverige däremot hör till de 
länder vars kod är bara till drygt hälften utformad enligt de internationella 
rekommendationerna. Vad har detta för konsekvenser när det gäller kodernas tillämpning i 
Tjeckien och Sverige? Man kan förvänta sig att de tjeckiska bolagen har större svårigheter att 
följa koden, då den tjeckiska koden är mindre anpassad till de lokala omständigheterna än den 
svenska. För detta talar även det faktum att Tjeckiens institutionella miljö inte är lika högt 
utvecklad som den svenska och att den tjeckiska koden inte är formellt bindande för något av 
de noterade bolagen. 
 
Att tillämpa koden innebär som sagt att antingen följa eller förklara, men för att 
bolagsstyrningen ska förbättras är valet att följa av avgörande betydelse. Vi anser att de bolag 
som vill uppfattas som att de har en god bolagsstyrning inte kan avvika från koden på mer än 
ett mycket begränsat antal regler och än mindre från regler som upplevs som centrala av 
marknaden. Det är dock uppenbart att bolagen har olika förutsättningar vad det gäller att välja 
valet att följa, vilket antagligen leder till skilda tillämpningar av koderna. Von Werder, 
Talaulicar & Kolat:s (2005) studie som undersökte tillämpningen av den tyska koden kom 
fram till att graden av följsamhet är positivt korrelerad med bolagets storlek. Samtidigt 
tillägger de att det även kan finnas andra faktorer som i den fortsatta forskningen bör härledas 
och testas. 
 
Denna problemdiskussion utmynnar således i följande forskningsfrågor: 
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1.3 Forskningsfrågor 
1) Hur tillämpas koderna i Sverige och Tjeckien? 
2) Vilka faktorer kan förklara bolagens val att följa koden? 

1.4 Syfte 
Det övergripande syftet med vårt arbete är att göra en komparativ studie mellan Sverige och 
Tjeckien avseende tillämpning av respektive lands kod. Vi vill även klarlägga vilka faktorer 
som kan förklara bolagens val att följa koden. 

1.5 Definition av nyckelbegrepp 
Bolagsstyrning 
 
Kodgruppens definition begreppet av bolagsstyrning, som är den svenska termen för 
”corporate governance”, innebär att bolagen ska drivas så att ägarna får en tillfredsställande 
avkastning. Konsekvensen blir att tillväxten och effektiviteten i samhällsekonomin förbättras 
(SOU 2004:46). 
 
”Corporate governance”-begreppet växte fram i USA i mitten på 1980-talet som en följd av 
att bolagsledningar hade agerat på aktieägarnas bekostnad. Därmed blev frågor som berörde 
ägarinflytande i de stora noterade bolagen mer centrala i debatten (SOU 2004:47). 
Bolagsstyrningsbegreppet har sedan dess befunnit sig under utveckling, utan att det har funnit 
sin slutliga och definitiva definition. EU-kommissionens definition, vars inspiration har 
hämtats från Cadbury-rapporten som kom ut i början 1990-talet, beskriver det som ”de system 
som styr och kontrollerar företag”. Andemeningen är att det är ägarnas ansvar att styra och 
kontrollera företagen (ibid). 
 
I de modernare definitionerna trycks det mer explicit på ägarnas roll och ett exempel på det är 
OECD:s definition som de redovisar i sin ”Principles of corporate governance”, att det är en 
”uppsättning relationer mellan bolagets ledning, styrelse, aktieägare och andra intressenter” 
(SOU 2004:46). 

1.6 Kapitelsammanfattning 
Under de senaste åren har frågor kring bolagsstyrning blivit allt mer aktuella, vilket har 
förorsakats av de olika redovisningsskandalerna. Som en konsekvens av detta har det i många 
länder införts s.k. bolagskoder. 
 
Enligt den forskning som har bedrivits beträffande koderna har det klarlagts att koderna 
världen över uppvisar en stor likhet med varandra. Orsaken till detta är externa påtryckningar 
som länderna utsätts för, till exempel påtryckningar som utövas av internationella 
organisationer på området. Samtidigt påverkas kodernas utformning av inhemska 
påtryckningar som leder till att koderna anpassas till ländernas specifika omständigheter. 
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Hittills har bara ett fåtal studier undersökt kodernas tillämpning och den institutionella miljö i 
vilken de har införts. För att undersöka hur koderna tillämpas och hur den institutionella 
miljön inverkar på kodernas tillämpning har två länder valts, Sverige och Tjeckien. Det kan 
förväntas att ländernas skilda institutionella uppsättningar kommer att påverka kodernas 
tillämpning. 
 
Vidare är det av intresse att studera vilka faktorer som kan förklara bolagens val att följa 
koden. Von Werder et al. (2005) har konstaterat att storleken är positivt korrelerad med 
graden av följsamhet, men uppmanar till vidare forskning beträffande andra möjliga faktorer. 
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2. Uppsatsens metod 
I detta kapitel diskuteras valet mellan de positivistiska- och förståelsebaserade synsätten, de 
deduktiva och induktiva ansatserna, samt valet av undersökningsmetod. I delen ”Befintliga 
teorier” förklaras valet av uppsatsens teorier.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Det övergripande målet med denna uppsats är att jämföra tillämpningen av koderna i Sverige 
och Tjeckien. Syftet är inte enbart att undersöka hur den faktiska tillämpningen i respektive 
land ser ut, utan även att klarlägga vilka faktorer som kan förklara bolagens val att följa 
koden. Sambandet mellan graden av följsamhet och en uppsättning av förklarande variabler 
ska testas. 
 
Föreliggande uppsats utgår ifrån antagandet att det finns en objektiv värld utanför oss som 
kan studeras på ett objektivt sätt, vilket innebär att ett positivistiskt synsätt antas (Jacobsen, 
2002). Därför kan det förväntas att vi ska inta ett objektivt förhållningssätt och försöka se 
saker och ting som de är och inte låta oss påverkas av icke vetenskapliga värderingar. Den 
positiviska forskningen är kumulativ och en aktuell studie skall bygga på tidigare forskning 
med målet att utvidga den kunskap som fanns sedan tidigare (ibid). I enlighet med 
positivismens lära utgick vi ifrån redan befintliga studier och kunskap när hypoteserna togs 
fram. Ett alternativ hade varit att testa de redan framtagna hypoteserna från tidigare forskning, 
men det har bara hittats ett fåtal liknande studier. Förklarade variabler i de liknande studierna 
var inte alltid passande för vårt syfte och därför användes de snarare som en inspirationskälla i 
härledning av hypoteserna för denna uppsats. 
 
Alternativet till ett positivistiskt synsätt hade varit det förståelsebaserade synsättet, 
hermeneutiken (ibid). Enligt detta synsätt finns det olika bilder av den sociala verkligheten 
som enbart kan kartläggas genom att forskaren studerar hur individer tolkar och skapar en 
mening om dem. Till skillnad från positivismens syn granskas ett fenomen i dess speciella 
sammanhang med målet att förstå det unika snarare än att skapa generalitet (ibid). Syftet i 
denna uppsats är inte att skapa förståelse för graden av följsamhet gentemot koden i ett flertal 
bolag och gå in på djupet av det, utan att åstadkomma en beskrivning av fenomenet utifrån 
varje lands perspektiv och hitta en allmängiltig förklaring till vilka faktorer som påverkar 
kodens följsamhet. Ett hermeneutiskt synsätt passar därför inte vårt syfte. 
 

2.2 Befintliga teorier 
Studien grundar sig på två befintliga teorier, agentteorin och institutionell teori. Utifrån dessa 
har hypoteser bildats av de förklarande faktorerna. 
 
Agentteorin är en av de huvudteorier som har påverkat utvecklingen av 
bolagsstyrningsområdet (Mallin, 2007). En agentrelation uppstår när en part, principalen, 
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delegerar arbetet till en annan part, agenten. Agentteorin sätts ofta in i en kontext av 
separation av ägandet och kontrollen där ledningen är agenten och aktieägarna principalen. 
Relationen dem emellan karakteriseras av en rad konflikter som är förknippade med agentens 
opportunism och eget intresse (ibid). Förhindrande av dessa konflikter med hjälp av olika 
mekanismer leder till uppkomsten av agentkostnader. Ett sätt att mildra agentproblematiken är 
att införa bolagskoder (Hermes et al., 2007). ”These best practices aim at stimulating 
governance structures of companies that reduce principal-agent problems between managers 
and owners, as well as between controlling and minority shareholders as much as possible” 
(Hermes et al., 2007, s.54). Agentteorin används i härledning av hypoteser avseende den 
frivilliga bolagsstyrningsinformationsrapporteringen, som ett exempel kan anges Bauwhede & 
Willekens (2008). Koderna motverkar bristfälligheter i bolagsstyrningssystemen, samtidigt 
som informationsrapporteringen mot ägarna, kapitalmarknaden och samhället i övrigt 
förbättras. Att följa kodernas regler bör alltså leda till en minskning av agentkostnaderna.  
 
Som vi tidigare har nämnt har inte många liknande studier avseende de faktorer som kan 
förklara graden av följsamhet hittats. Orsaken till detta är, som framgår från inledningen, att 
studierna hittills har inriktat sig på bland annat jämförelser av ländernas koder än på kodernas 
tillämpning. Endast en studie angående de förklarande faktorerna har hittats, Chizemas 
(2008). Där härleds hypoteser angående följsamhet gentemot en av den tyska kodens regler 
med hjälp av institutionell teori. Koderna innebär en påtryckning på de berörda bolagen när de 
införs. Enligt den institutionella teorin delas dessa påtryckningar in i regulativa, imiterande 
och normativa (DiMaggio & Powell, 1983). Införandet av koden medför ofta en påtryckning 
av en tvingande karaktär, eftersom bolagskoderna inte sällan ingår i börsernas noteringskrav. I 
föreliggande studie kommer även de övriga påtryckningarna att uppmärksammas. 
 

2.3 Forskningsansats 
Med anledning av att vi redan utgår från befintliga teorier och kunskap när empirisk data 
analyseras antar vi en deduktiv metodansats. Med en deduktiv ansats menas att forskaren 
utgår från tidigare empiriska rön och teorier utifrån vilka hypoteser formuleras för att sedan 
undersökas (Jacobsen, 2002). I vårt fall kommer ett antal hypoteser tas fram gällande 
samband mellan de oberoende variablerna bolagskarakteristikerna och hemlandets påverkan, 
och en beroende variabel, som är graden av följsamhet. Med hjälp av den statistiska analysen 
skall dessa hypoteser testas och generella slutsatser dras. Storleken av den tjeckiska 
kapitalmarknaden möjliggör för oss att kunna uttala oss om hela populationen av de bolag 
som berörs av koden i Tjeckien. För Sveriges del är det av resursmässiga orsaker omöjligt att 
undersöka hela populationen som består av drygt 320 noterade bolag. Därför kommer vi att 
plocka ut ett representativt urval av de svenska bolagen, vilket är en förutsättning för den 
önskade generaliseringen (ibid). 
 
En deduktiv ansats kritiseras ofta för att den frambringar en mycket ytlig information, då 
forskaren i förväg har definierade hypoteser och teorier. Dessutom är den inte tillräckligt 
öppen för ny information som kan vara relevant för studiens problem (ibid). Genom att i 
förväg definiera de förklarande faktorerna, samt genom att sammanfatta och förenkla 
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kodernas rekommendationer, begränsar vi avsevärt den information som kommer att samlas 
in. Alternativet hade varit att använda oss av en induktiv metodansats, i vilken forskaren 
fortsätter i den motsatta riktningen, ”från empiri till teori” (ibid). Induktiva studier används 
för att förhålla sig till ett speciellt sammanhang och därför är det mer lämpligt att studera bara 
ett fåtal enheter (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Exempelvis kunde vi utifrån vissa 
individers personliga ställningstaganden ha erhållit de förklarande faktorerna av avgörande 
betydelse för bolagens val att följa koden. Vi anser dock att en deduktiv ansats lämpar sig 
bättre för vår del av två viktiga skäl. För det första grundar sig problemställningen i ett 
område som är väl utforskat, vilket i sin tur underlättar för oss när vi ska sätta upp 
hypoteserna (ibid). För det andra vill vi uttala oss om tillämpning av bolagskoderna på en 
nationell nivå och åstadkomma en allmängiltig förklaring till vilka faktorer som kan förklara 
bolagens val att följa koden. Som följd av detta krävs det att ett flertal bolag undersöks utifrån 
ett fåtal aspekter, något som det deduktiva angreppssättet utgår ifrån. 
 

2.4 Undersökningsmetod 
Som vi har antytt i föregående del kräver uppsatsens syfte att vi snarare går på bredden och 
observerar relativt få variabler än att vi går på djupet med några få enheter. Undersökningen 
har därför en extensiv uppläggning, också kallad kvantitativ (Jacobsen, 2002). Kvantitativa 
undersökningar möjliggör en granskning av ett stort antal enheter och därmed även en 
generalisering från en urvalsgrupp till en större population. En förutsättning för att 
kvantitativa undersökningar kan genomföras är standardiseringen av den information vi 
kommer att samla in (ibid). Vi måste alltså operationalisera de beroende och oberoende 
variablerna, d.v.s. definiera exakt hur de kommer att mätas. Det standardiserade empiriska 
material som detta upplägg resulterar i är sedan lätt att behandla med ett statistiskt program 
(ibid). 
 
Det vanligaste sättet att samla in information vid kvantitativa undersökningar är att 
sammanställa ett frågeformulär med givna svarsalternativ, vilket sedan besvaras av individer 
(ibid). I vårt fall konstruerades en checklista avseende graden av följsamhet gentemot koden 
med tre givna utfall: ”följer”, ”följer ej, men förklarar”, ”följer ej, förklarar ej”. Utifrån denna 
checklista samlades informationen in från bolagens årsredovisningar och hemsidor plus andra 
dokument som fanns tillgängliga på hemsidorna, så som kallelser till bolagsstämmor och 
protokoll från bolagsstämmor. Enligt Artsberg (2005) är dessa datakällor av primär karaktär, 
eftersom de kan anses som data som är obearbetad för analys- eller forskningsändamål. Vid 
insamlingen av det empiriska materialet användes även dokument av sekundärdatakaraktär i 
form av statistiska sammanställningar från OMX Nordic Exchange Stockholm och Prague 
Securities Center. Den största nackdelen med dokumentundersökningar rör sig dem av 
sekundär karaktär, eftersom sådana data kan vara insamlade för ett helt annat ändamål än vårt 
(ibid). Föreliggande studie är inte behäftad med detta slags problem, då sekundär data 
användes enbart i liten omfattning. 
 
Alternativet till en dokumentstudie hade varit en enkätundersökning riktad till personalen i de 
granskade bolagen. Enkätundersökningen hade kunnat möjliggöra att ett större antal regler 
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och även mer detaljerade aspekter av vissa regler hade kunnat tas med, men av fyra viktiga 
skäl ansåg vi att en dokumentundersökning var ett bättre alternativ. För det första anser vi att 
svarsfrekvensen inte hade legat på en tillfredsställande hög nivå, något som skulle leda till att 
vi ändå hade varit tvungna att samla in informationen via årsredovisningar och hemsidor. 
Detta skulle medföra en försämring av studiens reliabilitet då vi inte hade varit tillräckligt 
konsekventa i insamlingen av data. För det andra räknar vi med att bolagsstyrningsfrågorna 
måste ha uppmärksammats i de olika dokumenten av icke-skyldiga svenska bolag redan 2007, 
eftersom koden från och med den 1 juli 2008 omfattar samtliga svenska bolag noterade på 
OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Vi förväntar oss då att det kan finnas en 
hel del information om koden i årsredovisningarna och på hemsidorna även i dessa bolag. Det 
sistnämnda argumentet är dock utan betydelse för Tjeckien, där alla bolag inte är skyldiga att 
följa koden. För tredje tror vi att det hade förelegat en viss risk för minnesluckor beträffande 
bolagsstyrningsfrågorna, eftersom denna undersökning avser året 2007. Det sista argumentet 
för en dokumentundersökning är vårt antagande att de bolag som tillämpar koden säkerligen 
också gärna vill tala om det för omvärlden via sina informationskanaler p. g. a. att det 
förbättrar deras rykte. 
 
Studien avser tillämpning av respektive lands kod för år 2007, vilket medför att en 
tvärsnittsansats antas. Med tvärsnittsansats menas att en situation vid en given tidpunkt 
studeras (Jacobsen, 2002). År 2007 är det senast möjliga året som vi kunde få tag i bolagens 
årsredovisningar och samtidigt är detta år passande för uppsatsens komparativa syfte, då den 
svenska koden utgjorde både ett frivilligt och obligatoriskt regelverk. 
 

2.5 Kapitelsammanfattning 
Föreliggande studie utgår ifrån ett positivistiskt synsätt som är väl passande för vår strävan att 
beskriva kodernas tillämpning i två länder, samt att åstadkomma en allmängiltig förklaring till 
bolagens val att följa koden. Det hermeneutiska synsättet som syftar till att förstå det unika för 
ett fenomen i dess speciella sammanhang är inte lämpligt för denna uppsats. 
 
Utifrån agentteorin och den institutionella teorin kommer ett antal hypoteser angående 
bolagens val att följa koden härledas. Ett sätt att mildra agentproblemen är att införa och följa 
koden. Införande av koden medför även att bolag utsätts för regulativa, normativa och 
imiterande påtryckningar i enlighet med den institutionella teorin. 
 
Den deduktiva ansatsen antas eftersom ett flertal bolag undersöks utifrån ett fåtal aspekter, 
som har definierats innan empirin insamlades. I den induktiva ansatsen går forskaren i den 
motsatta riktningen, från ”empiri till teori”, vilket förutsätter att bara ett fåtal enheter kan 
undersökas. 
 
En kvantitativ dokumentundersökning kommer att genomföras där data kommer att samlas in 
med hjälp av en checklista med tre givna utfall. Studien avser år 2007. 
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3. Svensk och tjeckisk kod för bolagsstyrning 
Det tredje kapitlet ägnas åt att presentera respektive lands bolagskod.  

 

3.1 Svensk kod för bolagsstyrning 
I Sverige infördes ”Svensk kod för bolagsstyrning” den 1 juli 2005 (Kollegiet, 2008). Enligt 
kollegiet (2008) har deras erfarenheter till största delen varit positiva och de kände därför att 
tiden var mogen att tillämpa denna på samtliga svenska bolag som är noterade på en s.k. 
reglerad marknad (nuförtiden OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity), från och 
med1 juli 2008. Detta var helt i enlighet med den avsikt som fanns vid kodens införande och 
för att möjliggöra denna breddning krävdes det en revidering av koden för att den lättare 
skulle passa in på en bredare grupp av bolag. Innan den 1 juli 2008 var det alltså enbart de 
noterade svenska bolagen med ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder kronor som var 
skyldiga att tillämpa den (ibid). 
 
Kodens primära syfte är att förbättra bolagsstyrningen bland de noterade bolagen i Sverige 
och indirekt påverka de mindre bolagen genom att de stora bolagen ska stå som förebild för 
dem. Ytterligare ett syfte är att förbättra förtroendet för bolagen utomlands för att därigenom 
attrahera utländskt riskkapital (SOU 2004:130). Framförallt siktar koden i sig på att förbättra 
bolagens beslutssystem, med andra ord ägarnas direkta och indirekta styrning av bolagen. 
Därför försöker koden genom reglering koordinera samarbetet mellan bolagsorganen och på 
så vis förbättra deras arbetsform. Dessutom ger koden bolagen anvisningar om hur de ska 
sköta sin finansiella rapportering (Svernlöv, 2006). 
 
Den svenska bolagsstyrningen grundar sig på aktiebolagslagen och koden tillkomst innebär en 
ambitionshöjning av densamma. Ämnar ett bolag att inte följa en regel i koden måste de 
förklara varför de inte följer den, enligt principen ”följ eller förklara”. En princip som anses 
ha varit framgångsrik under de tio år som den brukats när det gäller bolagsstyrning. Bolagen 
skall i en bolagsstyrningsrapport redovisa att de följer koden och även utifall att de inte följer 
den, redovisa de regler som de inte följer, samt tydligt redovisa varför de inte följer dem. 
Bolagsstyrningsrapporten skall återfinnas i bolagets årsredovisning och denna information 
skall även läggas ut på deras hemsida. Hur allvarliga försummelserna är som bolaget har gjort 
överlämnas sedan till aktiemarknaden att bedöma, anser marknaden att de är allvarliga så 
kommer förmodligen samma marknad ”handla ner” bolagets aktie. Därigenom blir bolaget 
”mindre värt” och det kan då tolkas som om marknaden har ”straffat” bolaget (SOU 2004:46). 
 
Svensk kod för bolagsstyrning består av tre delar, där dessa delar i sin tur är indelade i kapitel 
(SOU 2004:130). Den är inte bara ett regelverk Sevenius (2007) utan del I och II:s innehåll 
ska snarare ses som riktlinjer (Svernlöv, 2006), vilka inte ingår formellt i själva bolagskoden 
(Sevenius, 2007). Bolaget kan vid själva regeltillämpningen av koden bortse ifrån dem 
(Svernlöv, 2006).  
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Del I – Inledning 
 
I den första delen av Svensk kod för bolagsstyrning redogör kodgruppen för de 
utgångspunkterna som de haft för sitt arbete, samt för regelverket, där redogörs även för 
principen ”följ eller förklara”, syfte, de vägledande principerna och målgrupp (SOU 
2004:130). Målgruppen beskrivs i första hand vara aktiemarknadsbolag (Svernlöv, 2006). 
Enligt kodgruppen skulle den även kunna användas på andra bolag som har ett ”spritt ägar- 
eller allmänintresse” (SOU 2004:130). När det gäller principen ”följ eller förklara” poängteras 
det att om bolag inte följer så ska de förklara och då är motivet till avvikelsen det avgörande 
(Svernlöv, 2006). 
 
Del II – Ägarrollen 
 
Ägarnas roll och ansvar i bolaget behandlas i denna del (SOU 2004:130), men även ägarnas 
roll i marknadsekonomin (Sevenius, 2007). Det centrala är att de stora ägarna inte bara tar 
ansvar för företaget, utan även tar hänsyn till de mindre aktieägarna (SOU 2004:130). När det 
gäller de stora ägarna och dess ansvar så delas dessa in i två kategorier: institutionella 
investerare och kontrollägare. Angående de institutionella ägarna så anger koden att de bör 
redogöra för sina röstningsprinciper, ägarpolicyer och investeringsfilosofier (Sevenius, 2007). 
Här konstateras även att den svenska modellen för bolagsstyrning har flera beröringspunkter 
med liknande modeller som tillämpas i många andra välutvecklade länder (Svernlöv, 2006). 
 
Del III – Regler 
 
Denna del som består av själva regelverket är den största delen och består av fem kapitel 
(SOU 2004:130), och den innehåller bolagskodens mest väsentliga delar, vilka är styrelsens 
sammansättning, tillsättning och arbete samt rapportering. Bolagskoden följer och liknar i 
stora drag aktiebolagens uppdelning i bolagsorgan, plus ytterligare instanser där vissa frågor 
bereds för beslut i bolagsorganen (Sevenius, 2007). 
 
Det är denna del som vi använder oss av när vi undersöker bolagens följsamhet. Här nedan 
följer därför en mer detaljerade indelning av kapitlen i denna del av svensk kod för 
bolagsstyrning, med efterföljande beskrivningar. 
 

3.1.1 Bolagsstämma 

Endast ett fåtal regler innebär en skärpning gentemot aktiebolagslagens regler, dessa kallelse, 
deltagande, närvaro och genomförande (Sevenius, 2007). Bolagsstämman är bolagets högsta 
beslutande organ och där utövar aktieägarna sitt inflytande (SOU 2004:46). Enligt SOU 
2004:46 ska bolagsstämman hållas vid en tidpunkt och på en plats som gör det möjligt för så 
många aktieägare möjligt att delta, men den ska även bedrivas på ett sådant sätt så att 
aktieägarna utan svårigheter kan få sina rättigheter tillgodosedda. För att genomdriva mer 
ingripande beslut krävs det kvalificerad majoritet både när det gäller röster och kapital, allt för 
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att skydda de små ägarna (minoritetsskyddet), jämfört med normalfallet, då det endast krävs 
absolut majoritet (Svernlöv, 2006). 
 

3.1.2 Tillsättning av styrelse och revisor 

En ägarstyrd, transparent och strukturerad process ska ligga till grund för nominering, val, 
utvärdering och arvodering av medlemmarna i styrelsen och revisorerna (SOU 2004:46). De 
angloamerikanska länderna har i stor grad präglat det svenska tillvägagångssättet att använda 
sig av utskott till styrelsen för att nomineringarna ska bli så oberoende av företagsledningen 
som möjligt (Sevenius, 2007). Under remissrundan var reglerna gällande valberedningen en 
av de delar som kritiserades allra hårdast och kodgruppen tog därför starkt intryck av kritiken 
som framförallt riktades mot utvärdering av styrelse och revisorer (Svernlöv, 2006). I 
praktiken är koden på detta område i dag densamma som gällande svensk praxis (Sevenius, 
2007). 
 

3.1.3 Styrelse 

Denna reglering gällande styrelsen är den mest omfattande i bolagskoden (Sevenius, 2007). 
Enligt Sevenius (2007) fick även denna del kritik när den kom ut första gången för att den var 
alldeles för långtgående och omfattande. Trots att omfånget har minskats i denna del så är den 
fortfarande detaljerad och mycket är nytt i förhållande till gällande svensk lagstiftning på 
området. Det övergripande målet för denna del av koden är att få styrelsen att sköta den 
löpande förvaltningen på ett sådant sätt att ägarnas intresse tillgodoses på lång sikt (SOU 
2004:46). För att styrelsen ska uppnå detta så uttrycker koden att organisationens utformning 
ska vara ändamålsenlig (Svernlöv, 2006). Enligt Svernlöv (2006) så betyder det att det ska 
finnas funktioner och rutiner i organisationen som ska vara kvalitetssäkrande, vilket innebär 
att det exempelvis ska finnas kloka handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltningen av 
bolagens medel samt en löpande kommunikation mellan befattningshavarna. 
 

3.1.4 Bolagsledning 

Liksom bolagskoden i övrigt så riktar reglerna i detta kapitel in sig på styrelsen och dess 
struktur i sin relation till ledningen i en del speciella frågor (Sevenius, 2007). Vidare säger 
Sevenius (2007) att i detta kapitel ingår även ett avsnitt gällande verkställande direktörens 
uppgifter och ett som behandlar företagsledningens ersättningar. Avsnittet gällande den 
verkställande direktören betonar vikten av att bolagets utveckling rapporteras av VD:n till 
styrelsen, samt även att styrelsens arbete ska grundas på information från VD:n (SOU 
2004:130). 
 
Både koden och aktiebolagslagen kräver att bolagen inrättar ett ersättningsutskott och det 
koden framförallt betonar är att frågorna i utskottet ska beredas på ett transparent och 
strukturerat sätt (Svernlöv, 2006). Enligt Svernlöv (2006) kan styrelsens och utskottets 
ordförande vara samma person, dock måste det finnas ett oberoende gentemot bolaget och 
ledningen från ledamöterna i ersättningsutskottet. 
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3.1.5 Information om bolagsstyrning 

Bolagen ska till sin årsredovisning bifoga en rapport angående sin bolagsstyrning, där de ska 
redovisa hur de tillämpar koden och ange på vilket sätt de tillämpar koden (följer eller 
förklarar), vilka avvikelser de eventuellt har gjort från koden (Svernlöv, 2006) ska tydligt 
redovisas (Sevenius, 2007). Denna regel är unik för koden och går inte att finna i någon annan 
reglering, så som exempelvis aktiebolagslagen (Svernlöv, 2006). I bolagskoden (5.1.4) 
framgår det vad som ska stå i denna rapport, om det inte går att finna någon annanstans i 
årsredovisningen (Sevenius, 2007). Exempelvis: uppgifter om styrelsen och ledningens 
incitamentsprogram, redogörelse för styrelsen och dess utskotts arbete, organisation och 
beslutanderätt. Det ska även finnas en redogörelse för valberedningens arbete och 
organisation, uppgifter om verkställande direktören, styrelseledamöterna och revisorn. 
 
Under detta avsnitt i koden sorteras även regler beträffande ”rapport om intern kontroll” och 
”information på hemsida”. Svernlöv (2006) säger vidare beträffande bolagets hemsida, att det 
inte finns någon lagstiftning som kräver att den ska innehålla information berörande 
aktiemarknaden, så som bolagsstyrningsfrågor, något som både koden och numera även 
stockholmsbörsens noteringsavtal kräver. 
 

3.2 Den tjeckiska koden 
Den tjeckiska koden framarbetades 2001 av Kommissionen för värdepapper i samarbete med 
experter från den brittiska Know How fonden (CGC, 2004). I arbetsgruppen ingick även ett 
brett spektra av intressenter, så som Pragbörsen, representanter från pensionsfonder, revisorer 
och noterade bolag m.m. ”OECD:s bolagsstyrningsprinciper 1999” och den brittiska 
”Combine Code” är de viktigaste källorna som låg till grund för koden (ibid). 
 
Ett växande intresse för bolagsstyrningsfrågor under 2000-talets första år ledde till ett behov 
av kodens uppdatering som skedde 2004 (CGC, 2004). Den reviderade versionen bygger till 
största del på den ursprungliga, men hänsyn har tagits till en uppdatering av OECD:s 
bolagsstyrningsprinciper (2004), samt även till EU-kommissionens dokument2 från 2003. Till 
skillnad från den tidigare versionen följer kodens struktur OECD:s bolagsstyrningsprincipers 
beträffande kapitelindelningen. Detta gjordes framförallt för att underlätta kommunikationen 
med OECD som har en ledande roll i detta område, samt andra organisationer som använder 
sig av OECD:s principer såsom Världsbanken och EU-kommissionen (ibid). 
 
Koden representerar ”best practice”-rekommendationer för bolag i Tjeckien. För att bättra på 
investerarnas förtroende, så har den inriktat sig på ökad transparens och ansvar (CGC, 2004). 
Mekanismerna av tvingande lagar och av självreglering träder fram i texten genom begreppen 
måste/skall respektive bör. Redan 2002 rekommenderade Kommissionen för värdepapper att 
noterade bolag i Tjeckien bör avge i sin årsredovisning i vilken utsträckning de följer koden, i 
enlighet med principen ”följ eller förklara” (ibid). 

                                                 
2 “Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move 
Forward” 
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Koden är främst riktad till noterade bolag vilket dock inte hindrar att även andra bolag kan 
följa koden i en rimlig grad. Kodens rekommendationer är avsedda även för andra 
marknadsaktörer så som institutionella investerare, analytiker, revisorer m.m. (ibid) 
 
Den tjeckiska koden är indelad i sex kapitel och här nedan följer en kort redogörelse av dem. 
Varje kapitels regler sammanfattas med deras syfte och andemening. 

3.2.1 Säkerställande av grunderna för ett effektivt bolagsstyrningsramverk 

Bolagsstyrningens främsta uppgift är att främja marknaders transparens och effektivitet, 
benägenhet att respektera lagar samt tydliggöra styrelsers, bolagsledningars och myndigheters 
ansvar. Reglerna i första kapitlet trycker främst på att det är viktigt ur ett samhälleligt 
perspektiv att beslutsfattandet är tydligt motiverat och att det likaså ska vara en tydlig 
ansvarsfördelning mellan myndigheter och kontrollorgan. 

3.2.2 Aktieägarnas rättigheter 

I detta kapitel tar reglerna framförallt sikte på aktieägarnas grundläggande rättigheter. 
Exempelvis regler som berör en säker ägarregistrering, aktieägarnas rätt till all relevant 
information kring bolaget, rätten till deltagande på bolagsstämman, och att där även ha en 
möjlighet rösta bort enskilda styrelseledamöter eller t.o.m. hela styrelsen. Rösträtten på 
stämman ska även kunna användas vid eventuell frånvaro. Institutionella investerare ska 
redovisa sina ståndpunkter för dem som de har ålagts det förvaltande uppdraget. 

3.2.3 Rättvis behandling av aktieägare 

Utländska och mindre aktieägares rättigheter är det som det värnas om i den tjeckiska kodens 
tredje kapitel. Där poängteras principen ”aktieägare som innehar samma aktieslag, har samma 
rätt”. Här tas även upp problematiken kring insiderhandel och insiders skyldighet att tydligt 
redovisa sin handel med bolagets aktier. 

3.2.4 Intressenternas roll i bolagsstyrningen 

Förutom att bolagsstyrningens ramverk ska ta hänsyn till ägarnas rättigheter, så uppmuntras 
det även till ett samarbete mellan bolaget och dess intressenter. Ett samarbete som ska 
utmynna i jobb, välstånd och solida företag är det som reglerna i det fjärde kapitlet försöker 
ligga till grund för. Reglerna försöker ta fasta på både aktieägarnas och de anställdas rätt att 
delta i bolagsstyrningen, samt att förhindra bolagsledningen och styrelsen från att inkräkta på 
dessa rättigheter. 

3.2.5 Information och transparens 

Bolagsstyrningen ska säkerställa att den information som lämnas både är korrekt och väl 
uppdaterad, speciellt när gäller frågor som berör bolagets resultat, finansiella situation, 
ägarskap och dess styrning. 

3.2.6 Bolagsledningens och styrelsens ansvar 

Bolagsstyrningen måste säkerställa bolagets strategiska styrning, en effektivisering av 
styrelsens övervakande roll på bolagsledningen, samt styrelsens och bolagsledningens 
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ansvarstagande gentemot sina aktieägare. Styrelseledamöterna ska arbeta på ett för företaget 
och aktieägarna optimalt och etiskt sätt. Transparensen är central vid behandling av 
ersättningsfrågor och vid tillsättningar av styrelseledamöter. 

3.3 Kapitelsammanfattning 
Den svenska bolagskoden infördes den 1 juli 2005 och berörde då endast de bolag noterade på 
stockholmsbörsen, som hade ett börsvärde på över tre miljarder kronor. Sedan dess har den 
svenska koden blivit reviderad för att från den 1 juli 2008 kunna tillämpas av samtliga bolag i 
Sverige som är noterade på en s.k. reglerad marknad. Svensk kod för bolagsstyrning består av 
tre delar, där den sista delen är själva regelverket bestående av fem kapitel: bolagsstämma, 
tillsättning av styrelse och revisor, styrelse, bolagsledning och information om bolagsstyrning. 
 
Den tjeckiska koden framarbetades 2001 och bygger på OECD:s bolagsstyrningsprinciper och 
till skillnad från den svenska är dess tillämpning helt frivillig. Kodens kapitelindelning följer 
OECD:s : säkerställande av grunderna för ett effektivt bolagsstyrningsramverk, aktieägarnas 
rättigheter, rättvis behandling av aktieägare, intressenternas roll i bolagsstyrningen, 
information och transparens och bolagsledningens och styrelsens ansvar. 
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4. Teori 
Utifrån de två teorierna, agentteorin och den institutionella teorin, kommer ett antal 
förklarande variabler att tas fram. Först kommer en presentation av dessa teorier och 
därefter följer en härledning av hypoteserna. Till slut resonerar vi utifrån de institutionella 
skillnaderna mellan de undersökta länderna kring vilket lands bolag har den större 
benägenheten att följa koden. 

 

4.1 Agentteori 
 
”Principal – Agentteorin” är ett annat namn på denna teori, eftersom det är just denna relation 
som agentteorin beskriver. Principalen är uppdragstagaren (företagsledaren) och agenten är 
uppdragsgivaren (ägaren). För att deras relation ska fungera krävs ett kontrakt dem emellan 
och inte bara en muntlig överenskommelse. Anledningen är agentteorins grundläggande 
antaganden, som agentens riskaversion, opportunism, samt dennes begränsade rationella 
handlande. Förutom att principalen och agenten har en målkonflikt och att bägge är 
nyttomaximerade, så har även principalen ett informationsövertag (Nygaard & Bengtsson, 
2002). 
 
I kontraktet regleras agentens befogenheter och med hjälp av en uppföljning och övervakning 
kan styrelsen se till att agenten följt dess instruktioner. Revisorns uppgift är att företräda 
principalen gentemot agenten och se till att den finansiella informationen är trovärdig. Trots 
dessa insatser kommer inte agenten lyckas prestera ett lika bra resultat som om principalen 
själv hade drivit bolaget och besuttit principalens kompetens. Anledningen till det är de s.k. 
agentkostnaderna. Dessa kostnader består av: övervaknings-, handlednings- och 
kontraktskostnader, samt den förlust som utgörs av differensen mellan vad principalen skulle 
uppnå om denne själv hade lett företaget med agentens kompetens och vad agenten uppnådde 
(Jensen & Meckling, 1976). 
 
Enligt Jensen & Meckling (1976) kan agentkostnader förutses och därmed också sänkas. Då 
krävs det att agenten och principalen samarbetar och delar upp kostnaderna mellan sig. Ett led 
i detta är att styra agenten mot principalens mål genom prestationsbaserade ersättningar, 
exempelvis en rörlig del av lönen ovanpå den fasta. Agentens ansträngningar resulterar i en 
ökad värdetillväxt som överstiger kostnaden för den rörliga delen av lönen, samt att 
principalen vet att agenten strävar åt samma håll och det medför lägre kostnader för 
övervakning. Visserligen kan det finnas tillfällen då en sådan bonus kan vara olämplig, då 
målen som ska uppnås inte är kvantifierbara. Trots dessa bonussystem finns det en hel del 
bevis på ledningar som berikar sig själva på ägarnas bekostnad (ibid). 
 
Problemet är än mer påtagligt när det gäller börsföretag med många aktieägare och där de 
allra flesta är små aktieägare. De kommer sannolikt aldrig i kontakt med företagets ledning 
och i egenskapen av att vara en bland många andra aktieägare så det i stort sett omöjligt att 
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kunna påverka det som företagsledningen beslutar. Där är den enskilde aktieägaren utlämnad 
till företagsledningens vilja att jobba för bästa möjliga avkastning (Wramsby & Österlund, 
2005). I de stora bolagen kan aktieägarna använda styrelsen för övervakning av de ledande 
personerna i bolaget, så att de inte fattar kortsiktiga beslut som gynnar dem själv på ägarnas 
bekostnad (Eisenhardt, 1989). 
 

4.2 Institutionell teori 
 
Alla organisationer är beroende av sin omvärld för att kunna överleva, eftersom i denna 
anskaffas nödvändiga resurser i form av kapital, arbetskraft, information och annat (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008). Jacobsen & Thorsvik (2008) förklarar vidare att omvärlden kan delas in i 
två delar, den tekniska och den institutionella omvärlden. Den tekniska omvärlden innebär 
alla de externa förhållanden utanför en organisation som direkt påverkar hur uppgifter utförs. 
Exempel på sådana är leverantörer, konkurrenter eller kunder. Med den institutionella 
omvärlden menas den kulturella kontext som en organisation befinner sig i, med alla dess 
grundläggande värderingar, normer och antaganden. Dessa är avgörande för hur 
organisationen uppfattas av omvärlden och därmed för dess legitimitet. Organisationer som 
inte uppfyller de förväntningar som ställs av deras omvärld riskerar att drabbas av 
legitimitetsproblem, vilket i sin tur kan leda till en försämrad tillgång till de nödvändiga 
resurserna (ibid). 
 
Organisationer upplever alltså olika externa påtryckningar från sin institutionella omvärld. 
Dessa påtryckningar beskrivs enligt DiMaggio & Powell (1983) som institutionella 
förändringsmekanismer. Förändringsmekanismerna, som leder till organisationernas 
homogenisering, fördelas till tre grupper: regulativa, imiterande och normativa. Regulativa 
förändringsmekanismer innefattar både formella och informella påtryckningar från andra 
organisationer, till vilka organisationen har ett beroendeförhållande. Dessa påtryckningar 
kommer i form av tvång, övertygande eller som invitation att delta i ett samarbete. Imiterande 
förändringsmekanismer grundar sig i osäkerhet, som kan uppmuntra organisationer att imitera 
varandra. När till exempel vissa mål som en organisation står inför anses tvetydiga, uppstår 
osäkerhet. Den kan hanteras genom att organisationen imiterar en annan, mer framgångsrik 
eller legitim organisation inom det egna organisatoriska fältet. Normativa 
förändringsmekanismer har sitt ursprung i professionella grupper som definierar villkor och 
metoder för att uträtta sin form av arbete (ibid). 
 
Med anledning av att den svenska koden ingår i Stockholmsbörsens noteringskrav, kan den 
betraktas som en tvingande, regulativ påtryckning. De berörda bolagen på svenska börsen har 
visserligen möjlighet att avvika från kodens rekommendationer, men alla måste tillämpa 
koden. Situationen i Tjeckien är annorlunda. Den tjeckiska koden har en helt informell 
karaktär vilket medför att inga tjeckiska noterade bolag behöver tillämpa den. Samtidigt är det 
viktigt att anmärka att tjeckiska Kommissionen för värdepapper gav ut en rekommendation 
redan 2002, att alla noterade bolag borde avge en deklaration om graden av följsamhet enligt 
principen ”följ eller förklara” i sina årsredovisningar. Malý et al. (2007) menar att den 
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tjeckiska kodens rekommendationer i stort sett överensstämmer med den tjeckiska 
handelslagen, vilket kan uppfattas som att rekommendationerna delvis framställer en 
tvingande påtryckning. Ur DiMaggio & Powells (1983) definition av regulativa 
förändringsmekanismer framgår att även informella påtryckningar, i Tjeckiens fall i form av 
övertygande, kan anses vara regulativa. Ett ytterligare faktum som stödjer vårt antagande att 
införandet av den tjeckiska koden kan ses som en mindre regulativ förändring är att de 
noterade tjeckiska bolagen är i beroendeförhållande gentemot den organisation som utövar 
kontrollen över den kapitalmarknaden, fram till 2006 Kommissionen för värdepapper. Denna 
funktion togs över av tjeckiska Riksbanken (CNB, 2009). 
 

4.3 Utveckling av hypoteser  

4.3.1 Ägarstruktur 

Enligt Adrem (1999) är sannolikheten större att konflikter mellan agent och principal uppstår 
bland bolag med en stor ägarspridning. Inställningen till koderna kan därför förklaras av 
ägarstrukturen. Bolag med en spridd ägarstruktur antas vara positivt inställda gentemot koden 
eftersom i dessa bolag är risken för ”agent – principal” konflikter större. Genom att följa 
koderna kan parterna främja utvecklingen av den goda bolagsstyrningen och därmed minska 
dessa konflikter. 
 
Hypotes nr. 1: Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och ägarkoncentrationen. 
 

4.3.2 Skuldsättningsgrad 

Genom en externfinansiering ingår bolaget i ett tillfälligt finansieringsförhållande med 
långivaren, vilket medför att ledningen kontrolleras via explicita och implicita avtal (Malý et 
al., 2007). Med explicita avtal menas framför allt risk för bankrutt, medan implicita innebär 
t.ex. förlängning av kreditavtalet eller beviljning av ytterligare krediter. Förekomsten av 
skulden innebär att ledningens manöverutrymme begränsas eftersom skyldigheten att 
amortera skuldbeloppet minskar möjligheterna att använda fria kassaflöden (ibid). Därtill 
kommer ett behov av att omstrukturera verksamheten på ett effektivt sätt, samt att anta en 
politik som tillmötesgår aktieägarnas intresse. Skulden kan då ses som ett 
övervakningsverktyg för att få ledningen att agera med aktieägarnas bästa för ögonen (Adrem, 
1999). Malý et al. (2007) menar vidare att skulden dock inte kan säkerställa en perfekt 
överenskommelse mellan principalen och agenten. Detta eftersom skulden inte tvingar 
agenten att driva en vinstmaximerande politik utan enbart en politik som genererar vinster, 
allt för att undvika insolvensen. Ur aktieägarnas synvinkel är denna politik i alla fall bättre än 
ledningens opportunistiska agerande utan den press som skulden har satt. 
 
Utav detta följer att ju högre skuldsättningsgraden är, desto mer tar långivarna på sig en 
kontrollfunktion över ledningen och dess agerande. Därmed är behovet av förbättring av 
bolagsstyrningsmekanismerna mindre. 
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Hypotes nr. 2: Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och skuldsättningsgraden. 
 

4.3.3 Korsnoteringar 

En av de mest uppmärksammade aspekterna av finansiell globalisering är korsnoteringar 
(Wójcik, Clark & Bauer, 2005). Ländernas olika institutionella miljöer orsakar en större 
heterogenitet bland korsnoterade bolagets intressenter. Att vara noterat i ett annat land för 
med sig att bolaget konfronteras med en mer eller mindre annorlunda bolagsstyrningsmiljöer 
och då uppstår frågan till vilken grad bolagets anpassning bör ske (Wójcik, 2005). Bolaget 
behöver både effektivitet och institutionell legitimitet för att vara framgångsrikt i en 
utmanande miljö (Chizema, 2008). Korsnotering innebär att företaget utsätts för mer 
institutionella påtryckningar än vid enbart inhemsk notering. Det kan gälla både regulativa 
och imiterade påtryckningar i den internationella miljön. Som även tidigare har berörts så 
utgör kodernas rekommendationer ett noteringskrav i många länder och blir därigenom 
regulativa påtryckningar. Mest långtgående i detta avseende är noteringskraven i USA, där 
den amerikanska motsvarigheten till den tjeckiska och svenska koden, Sarbanes Oxley Act, är 
bindande för de noterade bolagen (Söderström et al., 2003). Även om så är inte fallet kan 
bolag medvetet imitera de internationella förhållandena för att öka sin legitimitet. Det kan 
förväntas att korsnoterade bolag ska ha än mer proaktiv inställning till investeringsrelaterade 
frågor för att kunna realisera fördelarna med att vara korsnoterade (Adrem, 1999). 
Påtryckningar från de internationella kapitalmarknaderna kan därför förklara bolagens val att 
följa koden. 
 
Hypotes nr. 3: Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden och 
korsnotering. 
 

4.3.4 Bransch 

I delen gällande institutionell teori har vi resonerat kring kodernas införande som i sin tur 
medförde en regulativ påtryckning för de berörda bolagen. Vi antar att bolagen efterhand ökar 
likformigheten vad det gäller följsamhet gentemot koden, något som utifrån institutionell teori 
även kan förklaras med imiterande påtryckningar. De imiterande påtryckningarna uppstår, 
som även tidigare nämnts, när till exempel de mål en organisation står inför anses tvetydiga 
eller är dåligt förstådda. Av dessa orsaker blir bolag osäkra, vilket medför att de imiterar 
varandra för att anses som legitima i deras egna organisatoriska fält. Med det egna 
organisatoriska fältet kan menas bransch (Collin et al., 2007). 
 
Det faller sig naturligt att denna hypotes testas enskilt för respektive land, eftersom de berörda 
bolagen sannolikt undersöker hur deras konkurrenter som omfattas av samma kod gör, vilket i 
detta sammanhang innebär konkurrenter inom samma land. 
 
Hypotes nr. 4: Bolag inom samma bransch kommer att följa koden i samma utsträckning. 
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4.3.5 Lönsamhet 

Ett bolag som har en svag eller än värre ingen lönsamhet alls är i än högre grad beroende av 
sina intressenter för att kunna driva bolaget vidare. Dessa bolag är även betydligt mer 
påpassade av sina intressenter. Enligt Söderström et al. (2003) drar en marknad till sig kapital 
genom ett ökat förtroende om de institutionella investerarna känner sig väl behandlade. Då 
vore det än mer angeläget för ett bolag med en svag lönsamhet att agera på ett sådant sätt att 
de uppnår detta förtroende bland sina potentiella investerare. För att i sin tur uppnå detta 
förtroende borde ett av de viktigaste medlen vara att följa sitt lands bolagskod. 
 
Hypotes nr. 5a): Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och lönsamheten. 
 
Samtidigt kan ett bolag med en lång och uthållig lönsamhet bygga upp en god funktion för 
investerarrelationer, så att det därigenom blir enklare att genomföra det både kostsamma och 
krävande arbetet med att implementera och följa koden. Detta plus det faktum att ett bolag 
med en dålig lönsamhet har fullt upp med att få medel till den ordinarie verksamheten och att 
det då varken finns varken pengar eller kraft till att bedriva något arbete med koden. Inkräktar 
kodarbetet menligt på den ordinarie verksamheten skulle det kunna få investerare att avhålla 
sig från att investera i bolaget. Så vi lanserar även den motsatta hypotesen. 
 
Hypotes nr. 5b): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och lönsamheten. 
 

4.3.6 Storlek 

Det finns ett flertal argument som talar för att ett bolags storlek kan vara betydelsefull vad det 
gäller graden av följsamhet gentemot koden. Enligt agentteorin finns det ett positivt samband 
mellan andel av externt kapital och agentkostnader (Jensen&Meckling, 1976). Samtidigt 
tenderar stora företag ha en stor del av externt kapital (Watts and Zimmerman, 1981; 
återgiven i Adrem, 1999). I och med att koderna syftar till en bättre transparens kan ledningen 
genom att följa koden minska det informationsövertag som den besitter och därmed även 
agentkostnaderna. Enligt Prencipe (2004) har större bolag både större anledning och bättre 
resurser när det gäller att försöka sänka sina agentkostnader.  
 
Ytterligare ett argument enligt Dedman (2000) är att kostnaderna gällande följsamheten inte 
är så betungande för stora företag. Den institutionella teorin förutsäger att olika organisationer 
påverkas av externa påtryckningar på olika sätt (DiMaggio & Powell, 1983). Det kan antas att 
det framförallt är de största och mest kända bolagen som påverkas mest av dessa, då den 
politiska synbarheten är större för dem än för de mindre bolagen. Därför anser vi att de stora 
bolagen borde ha en större benägenhet att följa koden. Studier gjorda i Storbritannien, 
Tyskland och Holland bekräftar att graden av följsamhet är positivt korrelerad med företagets 
storlek (Hermes et al., 2006). 



 

22 
 

 
Hypotes nr. 6: Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden och 
bolagets storlek. 
 

4.3.7 Bolagets ålder 

Visserligen får ett bolag ökad erfarenhet med tilltagande ålder, samtidigt rotar sig ett bolags 
praxis och gamla vanor allt djupare (Chizema, 2008). Enligt Chizema (2008) uppvisar de 
äldre bolagen ett starkt motstånd mot externa påtryckningar p.g.a. att de har blivit 
institutionella, centrala och starka spelare på marknaden. Samtidigt visar de yngre bolagen en 
större vilja till förändring, eftersom de har en mer undanskymd roll och ännu inte har hunnit 
falla in i gamla beteendemönster. Förändringar sker snarare i organisationsfältets utkanter än i 
dess centrum där ett starkare motstånd förväntas, visar studier baserade på den 
neoinstitutionella teorin. Tröghet med organisationens ålder ökar, något som menligt påverkar 
ett bolags förmåga att ta till sig nya reformer på bolagsstyrningsområdet (ibid). 
 
Hypotes nr. 7a): Det finns ett negativt samband mellan följsamhet gentemot koden och 
bolagets ålder. 
 
De äldre bolagen är förmodligen generellt starkare ekonomiskt rustade eftersom de inte hade 
nått sin relativt höga ålder utan att ha visat upp en långsiktig lönsamhet. Bland de yngre 
bolagen däremot finns det en betydligt större andel bolag som ännu inte ”hunnit” bli 
utkonkurrerade och s.k. förhoppningsbolag som är utlämnade till ägarnas vilja att skjuta till 
nytt kapital. Vi tror därför inte att de yngre bolagen prioriterar något så relativt kostsamt som 
att börja tillämpa koden. Vidare har de äldre bolagen längre erfarenhet av 
informationsutgivning och har t.o.m. personal och resurser avsatta för att sköta en sådan 
verksamhet. Därför är det ett mindre steg att börja följa koden för de äldre bolagen. 
 
Hypotes nr. 7b): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och bolagets ålder. 
 

4.3.8 Styrelsens karakteristiker 

Separation av ägande från kontroll för med sig agentproblem (Jensen and Meckling, 1976). 
En av de mekanismer som är avsedda för att råda bot på dessa problem är styrelsen (ibid). Till 
dess funktioner hör att bevaka aktieägarnas intressen, godkänna strategiska planer, kontrollera 
och utvärdera ledningens centrala beslut och tillsätta den verkställande direktören (Malý et al. 
2007). ”… Boards of directors are the bridge between the shareholders and the management 
in charge of the running the company” (Cadbury, 1999; återgiven i Van den Berghe & 
Levrau, 2004). 
 
Styrelser har blivit ett hett debattämne under den senaste tiden p.g.a. olika bolagsskandaler. 
Styrelsens sammansättning, storlek, antal oberoende ledamöter, antal sammanträden och dess 
utskott räknas som de mest centrala bolagsstyrningsrekommendationerna (ibid). Detta gäller 
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både för den svenska och tjeckiska koden. I respektive lands kod ägnas ett helt kapitel åt 
frågor som berör styrelsen. 
 
I vetenskaplig litteratur är styrelsens storlek ofta diskuterad vad det gäller frågor kring 
beslutsfattande och effektivitet (ibid). Storleken kan ha både positiva och negativa 
konsekvenser för dess effektivitet. Styrelser som är större till antalet ledamöter borde kunna 
dra en större nytta av en därmed bredare kunskapsbas, något som enligt oss höjer 
sannolikheten att koden följs. Dessutom borde en större styrelse innebära att det finns en 
större chans till fler oberoende styrelseledamöter, något som enligt agentteorin har en positiv 
påverkan på maximering av aktieägarnas värde (ibid). 
 
Hypotes nr. 8a): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och antalet styrelseledamöter. 
 
Styrelser med många ledamöter riskerar att hämma gruppens inre processer (ibid). Styrelser 
som är stora till antalet motstår problem så som försämrad koordinering, tillika 
kommunikation, och är mer benägna att bilda fraktioner inom sig. Detta kan leda till en 
nedsatt förmåga när det gäller att nå överenskommelser i viktiga ärenden och kan försämra 
den bevakande funktionen (ibid). 
 
Hypotes nr. 8b): Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och antalet styrelseledamöter. 
 
Knappt en femtedel av alla brott begås av kvinnor och Brås statistik från 2007 visar att 
kvinnor är betydligt mer laglydiga är män (Ekström, 2008). Vi antar att deras större respekt 
för lagar kan yttra sig i deras benägenhet att följa koden. 
 
Hypotes nr. 8c): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och andelen kvinnliga styrelseledamöter. 
 
Den angloamerikanska bolagsstyrningsmodellen anses vara den mest långtgående och 
krävande bolagsstyrningsmodellen (Oxelheim & Randoy, 2002). En studie av bolag med 
huvudkontor i Sverige och Norge, med oberoende angloamerikaner i sina styrelser, har visat 
att de angloamerikanska styrelseledamöterna hade en positiv påverkan på bolagets värde 
(ibid). Detta beror enligt författaren på att de svenska och norska bolagen lät sig påverkas av 
den mer krävande angloamerikanska bolagsstyrningsmodellen. 
 
Eftersom koder har utvecklats i de anglosaxiska länderna (Dzierzanowski & Tamowicz, 
2003), så antar vi att närvaron av angloamerikanska medborgare i styrelsen kan inverka 
positivt på följsamheten gentemot koden. Detta med utgångspunkt från den institutionella 
teorin, nämligen de normativa påtryckningarna, vilka förutsäger att personer från en 
profession vill göra sina metoder och traditioner till de rådande (DiMaggio & Powell, 1983). 
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Hypotes nr. 8d): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och andelen angloamerikanska styrelseledamöter. 
 

4.3.9 Hemlandets påverkan 

Ländernas bolagsstyrningspraxis skiljer sig åt p.g.a. olika legislativa och finansiella system, 
ägarstrukturer, kulturer samt skilda ekonomiska situationer (Davies&Schlitzer, 2008). Vi har 
därför valt att analysera följande institutionella förutsättningar, som vi tror kan vara av en 
avgörande betydelse för bolagens val att följa koden: bolagsstyrningssystem (som i sin tur 
påverkar ägarstrukturen), kapitalmarknadens utveckling (som indikerar hur väl ekonomiskt 
utvecklat ett land är) samt kulturella skillnader. 
 

4.3.9.1 Bolagsstyrningssystem 

 
Två olika modeller av ägar- och kontrollsystem har utvecklats, dessa har beskrivits som 
outsider och insider (Barca & Becht, 2001). Systemen skiljer sig åt i synnerhet vad det gäller 
bolagsorganen, ägarstrukturen och finansieringen (Malý et al, 2007). Outsidersystemet 
karakteriseras av en spridd ägarstruktur och är typisk framför allt för USA och Storbritannien. 
Enligt Barca & Becht:s (2001) data låg medianvärdena av de största röststarka 
ägarkonstellationerna i de noterade bolagen i dessa länder ligger under 10 % (Barca & Becht, 
2001). Denna modell medför att de små ägarna har ett bättre skydd än dem i insidersystemet 
(La Porta, Lopez–de-Silanes & Shleifer, 1999; återgiven i Söderström et al., 2003). 
Insidersystemet förekommer i Kontinentaleuropa, framför allt i Tyskland, Österrike, Belgien 
och Italien. Ägarstrukturen i dessa länder är mycket mer koncentrerad än i de anglosaxiska. 
Medianen av de största röststarka ägarkonstellationerna överskred 50 %, d.v.s. i mer än 
hälften av bolagen fanns det en majoritetsägare (Barca & Becht, 2001).  
 
I varje system finns informationsasymmetri- och agentproblem, dock av skilda slag 
(Bauwhede & Willekens, 2008). I insidersystemet gäller det framför allt relationen mellan 
kontrollägaren och minoritetsägarna, i outsidersystemet företagsledningen och (kontroll-) 
aktieägarna. Samspelet mellan dessa tre aktörer beskrivs som ett triangeldrama (Söderström et 
al., 2003). I denna konstellation är det bara minoritetsägarna som endast har högsta möjliga 
avkastning på bolagets kapital som enda målsättning. De riskerar gentemot kontrollägaren, 
utifrån han/hon är stark, att drabbas av att kontrollägaren berikar sig på deras bekostnad. I fall 
kontrollägaren är svag riskerar bägge ägargrupperna att ledningen berikar sig på deras 
bekostnad. 
 
De ovan beskrivna bolagsstyrningssystemen representerar dock två extrema modeller vilka 
sällan förekommer i verkligheten. De flesta länders bolagsstyrningssystem är en blandning av 
dessa två (Solomon & Solomon, 2004; återgiven i Davies & Schlitzer, 2008). 
Insidersystemets drag hos den tjeckiska modellen för bolagsstyrning framträder tydligt vad 
det gäller ägarstrukturen. Mediankontrollposten uppgick till 77,6 % enligt Mejstříks (2005) 
beräkningar. Denna siffra tyder på en betydligt högre ägarkoncentration än i de angivna 
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kontinentaleuropeiska länderna. Även i Sverige har de flesta bolag en kontrollerande ägare. 
Där uppgick mediankontrollposten till 34,9 %, alltså mindre än i de kontinentaleuropeiska 
länderna, men betydligt mer än i de anglosaxiska (Barca & Becht, 2001). 
 
Vad det gäller jämförelse mellan Sverige och Tjeckien kan det förväntas att benägenheten att 
följa koden blir mindre bland de tjeckiska bolagen, då deras ägarstruktur är än mer 
koncentrerad än de svenska bolagens. 
 

4.3.9.2 Länderna ekonomiska utveckling 

 
En god följsamhet gentemot koden och därigenom en väl fungerande bolagsstyrning skapar 
ett bättre förtroende bland investerare, vilket gör bolaget mer attraktivt att investera i. Därför 
borde det ligga i alla bolagens intresse att följa koden, för att dra till sig riskvilligt kapital. Ett 
antal studier visar dock att den institutionella miljön som bolagen befinner sig i har en 
betydelsefull roll gällande antagandet av goda bolagsstyrningsmekanismer (Doidge, Karolyi 
& Stulz, 2007). Relationen mellan nyttan av och kostnaden för att praktisera en god 
bolagsstyrning skiljer sig beroende på landets ekonomiska och finansiella utveckling (ibid). I 
ett land som är sämre finansiellt utvecklat kommer bolagen att få svårare att attrahera kapital, 
och därför kommer de att dra mindre nytta av de minskade kapitalmarknadskostnader som 
uppnås av den förbättrade bolagsstyrningen (ibid). Därför är det inte självklart att de svenska 
och tjeckiska bolagen kommer att ha samma nytta av att rätta sig efter kodens föreskrifter. 
 
Enligt Doidge et al. (2007) är motiven större till att anta bättre bolagsstyrningsmekanismer på 
en företagsmässig nivå i takt med landets ekonomiska och finansiella utveckling. En av de 
mest slående skillnaderna mellan de svenska och tjeckiska institutionella miljöerna är enligt 
vår mening utvecklingsgraden av aktiemarknaderna i respektive land. Trots en snabb 
utveckling av de östeuropeiska kapitalmarknaderna har de inte ännu uppnått samma nivå som 
de i Västeuropa (Mueller & Peev, 2007). De östeuropeiska kapitalmarknaderna är i 
genomsnitt betydligt mindre än i kontinentaleuropiska och anglosaxiska länder. Mätt i 
marknadskapitalisering i relation till landets BNP uppgick denna siffra till 18,3 % för 
Tjeckien år 2003, och 77,4 % för Sverige (ibid). Det fanns enbart 44 noterade bolag i Tjeckien 
år 2007, mot drygt 400 i Sverige. 
 
Kapitalmarknaderna är mindre betydelsefulla för finansiering av aktiebolag i det 
kontinentaleuropeiska systemet än i det anglosaxiska (Ručková et al., 2008). Det svenska 
finansiella systemet är en blandning av båda modellerna, där bankerna har haft en 
betydelsefull roll så som för de kontinentaleuropeiska bolagen, samtidigt som den svenska 
kapitalmarknaden påminner mer om den anglosaxiska (Barca & Becht, 2001). I Tjeckien är 
däremot finansiering från utgivning av långfristiga värdepapper och aktieemissioner ovanliga 
(Malý et al., 2007). De flesta bolag i Tjeckien får därför inte sina finansiella resurser direkt 
från hushållen utan via universella banker som i regel har en nära relation till enstaka 
industribolag (Ručková et al, 2008). 
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Vad det gäller jämförelse mellan Sverige och Tjeckien kan det förväntas att benägenheten att 
följa koden blir mindre bland de tjeckiska bolagen, då den tjeckiska kapitalmarknaden är 
betydligt mindre utvecklad. 
 

4.3.9.3 Kulturella skillnader 

Hofstede (2001, s. 29) delar in de nationella kulturerna i fem dimensioner, maktdistans, 
individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra feminism, osäkerhetsundvikande samt 
långsiktig- kontra kortsiktig inriktning. Maktdistans, indikerar till vilken utsträckning ett 
samhälle accepterar att makten inte är jämlikt fördelad (ibid, s. 79). Osäkerhetsundvikande, 
beror på hur ett samhällets medlemmar förhåller sig till osäkra och tvetydliga situationer (ibid, 
s. 148). Individualism kontra kollektivism, står för den relation mellan en individ och ett 
kollektiv, som dominerar i ett samhälle (ibid, s. 209 ff). Till skillnad från ett individualistiskt 
samhälle så karakteriseras det kollektivistiska av ett starkt beroende av gruppen. Maskulinitet 
kontra feminism syftar till att beskriva hur jämställt ett samhälle är, eller annorlunda uttryckt, 
hur ett samhälle fördelar de sociala rollerna mellan könen (ibid, s.279 ff). Den långsiktiga 
inriktningen siktar in sig på samhälle där fokus läggs på framtiden, medan den kortsiktiga på 
ett samhälle där nuet är i fokus (ibid, s. 351 ff). 
 
Gray (1988) sammankopplade de första fyra dimensionerna med fyra redovisningsvärden, där 
sekretess kontra transparens är av betydelse för föreliggande uppsats. Som vi har nämnt 
tidigare driver koderna på bolagen i en riktning för en ökad transparens, och eftersom en 
dokumentärundersökning genomförs studerar vi inte enbart kodernas tillämpning, utan även 
bolagens transparens. Det är förmodligen mest relevant att undersöka de bolag som inte är 
ålagda att tillämpa koden i detta avseende, ty det är här vi tror att de kulturella skillnaderna 
yttrar sig som allra tydligast, just för att inga regulativa påtryckningar ligger som grund för 
bolagens transparens. 
 
Begreppet sekretess står för en ovilja mot att lämna ut information om bolaget till andra än 
kretsen kring ledningen och finansiärerna, medan transparens står för det motsatta, som 
representerar ett öppet och ansvarigt förhållningssätt till informationsrapportering (ibid). Gray 
(1988) menar att sekretess kontra transparens kan bli bäst kopplad till osäkerhetsundvikande, 
maktdistans och ”individualism kontra kollektivism”-dimensionen. Ett högt 
osäkerhetsundvikande går hand i hand med en lägre benägenhet att informationsrapportera, 
för då undviks konflikter och konkurrens. De samhällen som har ett högre maskulinitetsindex 
är mindre benägna att informationsrapportera, allt för att vidmakthålla den ojämnlika 
maktfördelningen. Individualism indikerar på en större transparens. ”Maskulinitet kontra den 
feministiska” -dimensionen är mindre viktigt i detta sammanhang, men författaren förutsäger 
att samhällen som är mer feminina även är mer transparenta. 
 
Han föreslår därför följande hypotes: ju lägre ett lands index är vad det gäller 
osäkerhetsundvikande och maktdistans, samt ju högre det är vad det gäller individualism och 
maskulinitet, desto större är sannolikheten för att organisationer är mer transparenta. 
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MaktdistansINDEX OsäkerhetsundvikandeINDEX IndividualismINDEX Maskulin itetsINDEX

Sverige 31 29 71 5
Tjeckien 57 74 58 57

Källa: Hofstede (2001), s. 500-502

Tabell 4.1: Hofstedes fyra dimensioner

 
 
Utifrån indexen, med undantag för maskulinitetsindexet, bör vara Sverige mer benäget att 
informationsrapportera. 
 
Vad det gäller jämförelse mellan Sverige och Tjeckien kan det förväntas att benägenheten att 
följa koden blir mindre bland de tjeckiska bolagen, då de tjeckiska bolagen bör vara mindre 
transparenta enligt Gray:s (1988) hypotes. 
 
De institutionella resonemangen leder oss till att anta denna hypotes: 
 
Hypotes nr. 9: De svenska bolagen kommer att följa koden i större utsträckning än de 
tjeckiska. 
 

4.4 Hypotessammanställning 
 
Hypotes nr. 1: Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och ägarkoncentrationen. 
 
Hypotes nr. 2: Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och skuldsättningsgraden. 
 
Hypotes nr. 3: Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och korsnoteringen. 
 
Hypotes nr. 4: Bolag inom samma bransch kommer att följa koden i samma 
utsträckning. 
 
Hypotes nr. 5a): Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och lönsamheten. 
 
Hypotes nr. 5b): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och lönsamheten. 
 
Hypotes nr. 6: Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och bolagets storlek. 
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Hypotes nr. 7a): Det finns ett negativt samband mellan följsamhet gentemot koden och 
bolagets ålder. 
 
Hypotes nr. 7b): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och bolagets ålder. 
 
Hypotes nr. 8a): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och antalet styrelseledamöter. 
 
Hypotes nr. 8b): Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och antalet styrelseledamöter. 
 
Hypotes nr. 8c): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och andelen kvinnliga styrelseledamöter. 
 
Hypotes nr. 8d): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och andelen angloamerikanska styrelseledamöter. 
 
Hypotes nr. 9: De svenska bolagen kommer att följa koden i större utsträckning än de 
tjeckiska. 
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5. Empirisk metod 
I detta kapitel genomförs en operationalisering av uppsatsens beroende och oberoende 
variabler. Vidare beskrivs hur urvalet genomfördes. Slutligen förs en diskussion kring 
uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

5.1 Operationalisering – den beroende variabeln 
 
För att kunna mäta graden av följsamhet gentemot koderna fick vi operationalisera de reglerna 
som koderna består av. Vi konstruerade en checklista enligt vilken information kring den 
beroende variabeln, följsamhet gentemot koden, insamlades. Checklistan med dess 
kommentarer återfinns i bilagan. 
 
De regler som valdes till checklistan är valda utifrån två kriterier. Först och främst valdes 
enbart regler som innebär skärpning och utvidgning i förhållande till gällande lagar och 
praxis, d.v.s. regler av bör-karaktär. För det andra togs hänsyn till de utvalda datakällorna och 
den information som förmedlades via dem. Vissa sorters regler var omöjliga att observera i de 
olika dokumenten om bolaget i fråga inte var tvunget att tillämpa koden. 
 
Varje regel i checklistan kunde få en av dessa tre utfall: 1) följer, 2) följer inte, men förklarar 
och 3) följer inte, förklarar inte/informationen hittades inte. Utformningen av checklistan 
möjliggjorde att vi för varje bolag kunde få fram tre kolumnindex, ett kompositindex, ett 
tillämpningsindex och ett antal radindex. Kolumnindexen mätte i procentuella tal hur många 
regler som hamnar i respektive utfall. Kolumnindexen utgörs av följande index: 
”följsamhetsindex”, ”följer ej, men föklarar”-index samt ”följer ej, förklarar ej”-index. 
Kompositindexet anger graden av tillämpningen där de tre kolumnindexen viktas enligt 
följande:1) 1 poäng, 2) 0,5 poäng, 3) 0 poäng. Tillämpningsindexet används följande vikter: 
1) 1 poäng, 2) 1 poäng, 3) 0 poäng. Radindexen anger följsamhet gentemot checklistans 
enstaka regler med samma poängsättning som i tillämpningsindexet. 
 
Den mest centrala beroende variabeln är följsamhetsindexet, eftersom de hypoteser som vi 
härledde i teoridelen berör följsamheten. Vi har dock analyserat samtliga index för att 
undersöka om även några andra statistiska samband kan påvisas. 
 
Strävan var att försöka åstadkomma en gemensam checklista för båda länderna, vilket skulle 
underlätta jämförelse beträffande graden av följsamhet gentemot ”best practice”-
rekommendationer inom bolagsstyrningen. Som vi har nämnt i inledningen, ett antal studier 
har kommit fram till att koderna världen över uppvisar en stor likhet och därför förväntade vi 
oss att ett visst antal gemensamma regler kan betraktas i respektive regelverk. Båda koderna 
utgår från den internationella harmoniseringen inom området. I Tjeckien har man gått så långt 
att det i själva kodens namn ingår ”grundade på OECD:s bolagsstyrningsprinciper” och även 
att kapitelindelningen följer OECD:s. Av den svenska koden (SK) framgår det att författarna 
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har strävat efter en så liten avvikelse från den internationella harmoniseringen som möjligt, 
men menar samtidigt att en full överensstämmelse inte är möjlig p.g.a. särdragen i den 
svenska bolagsstyrningen. 
 
I den nämnda checklistan ingår bara ett fåtal gemensamma regler. En av de främsta orsakerna 
till detta är att SK är ett betydligt mer ingående regelverk samt att vissa regler, till exempel 
angående antalet oberoende ledamöter i styrelsen respektive ”supervisory/management 
board”, ingår i noteringskraven i Sverige medan de utgör en rekommendation i Tjeckien. 
 
Den tjeckiska koden (TK) består av både ska- och bör-regler för att urskilja vilka som är 
grundade på lagstiftning och vilka som är vägledande bestämmelser som marknaden själv fått 
råda över.  TK förespråkar ”följ eller förklara”-principen, men anger inte vilken sorts regler 
som ska följas eller förklaras. Vi antar att principen riktar sig till bör-reglerna, eftersom dessa 
inte är bindande och företagen kan ansluta sig till dem på en frivillig basis. TK består av sex 
kapitel där de första fyra kapitlen innehåller framför allt ska-regler. Reglerna i kapitlen 5 och 
6 utgör i stort sett en självreglering och därför läggs tonvikten på dessa. Vidare har vi bortsett 
från de rekommendationer som gäller för institutionella investerare. 
 
SK är i första hand indelad i tre delar, där del 1 är kodens inledning, del 2 berör ägarrollen och 
del 3 består av kodens regelverk, vilket även är den del som operationaliserades. Den tredje 
delen är i sin tur indelad i fem kapitel, där samtliga kapitel gick igenom i vårt 
operationaliseringsarbete. SK:s regler är en utvidgning av aktiebolagslagens regler om 
bolagsorganisation, men de är även en påbyggnad av den självreglering som finns inom 
bolagsstyrningsområdet . Till skillnad från TK innehåller SK enbart ska-regler, vilket enligt 
de som utformade koden ska förebygga eventuella oklarheter angående reglernas följsamhet. 
Detta innebär dock inte att reglerna är tvingande, utan möjligheten att avvika från dem finns 
så som vi tidigare har förklarat i kapitel två. Eftersom alla regler i SK är ska-regler var vi 
tvungna att läsa Svernlöv (2006), där en ingående beskrivning av varje regel återfinns. Målet 
var som nämnts tidigare att endast välja ut de regler som innebär skärpning och utvidgning i 
förhållande till gällande lagar och praxis. Vidare har vi studerat Kollegiets anvisningar för att 
kunna ta hänsyn till de uppdateringar som skedde från det att SK infördes den 1 juli 2005 
fram till den 1 juli 2008, då den reviderade koden började gälla. Eftersom året 2007 
studerades, operationaliserades den äldre kodens regler. 
 

5.2 Operationalisering – de oberoende variablerna 

5.2.1 Ägarstruktur 

För att få fram ett mått på ägarnas andel i bolagen så väljer vi att använda oss av ägarnas 
röstandel eftersom det speglar ägarnas reella makt på ett bättre sätt än om vi hade valt att 
använda oss av kapitalandelen. 
 
När det gäller ett mått på ägarkoncentrationen (alt. ägarstrukturen) kommer vi att använda oss 
av det s.k. herfindahlindexet. Herfindahlindexet är trots sin enkelhet ett rätt så avancerat sätt 
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att mäta ägarkoncentrationen i ett bolag (Krishnamurthy, 2000). De fem största ägarnas 
ägarandel kvadreras först och summeras därefter. Tack vare kvadreringen ger herfindahl-
indexet utslag, t.ex. om det är fem ägare i ett bolag som äger lika mycket eller om en äger 60 
% och de övriga lika mycket var för sig, så ger det sistnämnda fallet ett högre värde, 4000 mot 
2000. Informationen om ägarstrukturen har vi hämtat från respektive bolags årsredovisning 
eller hemsida. 
 
Även andra modeller beaktades när vi skulle mäta ägarstrukturen, såsom La Portas et al. 
(1999) traditionella och amerikainfluerade modell. Vilken bedömer ett bolags ägande som 
koncentrerat om bolagets största ägares andel överstiger 20 % och följaktligen som spritt om 
det understiger samma procentsats. Vi anser dock att denna metod att mäta 
ägarkoncentrationen med, är ett allt för ”trubbigt” och oprecist sätt att göra det på. Samtidigt 
är, som vi tidigare har nämnt, detta sätt att ta fram ägarstrukturen anpassad för amerikanska 
förhållanden. Enda fördelen är att denna metod är relativt flitigt använd och hade varit bra om 
vi hade önskat jämföra vår studie med andra studier. 
 
Ett annat sätt att mäta ägarspridningen som vi också funderade på, var att ta den andel av det 
totala ägandet som består av aktieägare vilka har mindre än en ägarandel av 2 % (Prencipe, 
2004; Adrem, 1999), alternativt 5 % (Cormier, Magnan & van Velthoven, 2004). Dock stötte 
detta på problem p.g.a. svårigheter att få fram de uppgifterna när det gäller de tjeckiska 
bolagen plus att det rent allmänt är en krångligare metod. 
 

5.2.2 Skuldsättningsgrad 

Skulsättningsgraden tar vi fram genom att ställa skulderna i relation till eget kapital (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2005). 
 

5.2.3 Korsnoteringar 

Vid mätning av notering utomlands så kommer vi att använda oss av en dummyvariabel, 
enligt följande: om bolaget endast är noterat på hemlandets börs kodas det som ”0” och är det 
dessutom listat utomlands kodas det som ”1”. 
 

5.2.4 Bransch 

 
Vad det gäller Sverige, följdes tidningen Affärsvärldens branschindelning. De branscher som 
det uppdelades efter är: energi, material, industri, sällanköpsvaror, dagligvaror, hälsovård, IT, 
finans och telekom. Kodningen av branscherna kommer att göras med hjälp av 
dummyvariabler. 
 
Vi valde olika branschindelningar för respektive land, eftersom den svenska 
branschindelningen inte fungerar för de tjeckiska bolagen på ett tillfredställande sätt. 
Eftersom det inte fanns så många noterade bolag i Tjeckien utnyttjade vi möjligheten att 
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skräddarsy en branschindelning för de tjeckiska bolagen. Vi uppdelade enligt följande: 1)spa, 
2)energi, 3)renhållningstjänster, 4)dagligvaror, 5)fastigheter och 6)kemisk industri. 
 

5.2.5 Lönsamhet 

 
Vi kommer likt Berglöf & Pajuste (2005) och Broberg, Tagesson & Collin (2005) att mäta 
lönsamheten med räntabiliteten på det totala kapitalet (ROA). Dessutom kompletterar vi med 
rörelsemarginalen samt räntabiliteten på det egna kapitalet (ROE). Dessa nyckeltal kommer 
att anges i form av procent och de går att finna i bolagens årsredovisningar. 
 
En definition av räntabiliteten kan uttryckas som ett företags förmåga att ge avkastning på sitt 
insatta kapital (Thomasson et al., 2006). Räntabiliteten är ett prestationsmått som de allra 
flesta företagen använder sig av och det har en lång historia i både externredovisningen och 
ekonomistyrningen (Ax et. al 2005). Anledningarna till våra val av räntabilitetsmått grundar 
sig bl.a. på nedanstående beskrivningar.  
 
Räntabiliteten på företagets hela kapital är intressent ur speciellt en synvinkel, eftersom där 
fås en indikation om verksamheten är långsiktig försvarbar ur lönsamhets perspektiv 
(Grönlund et al., 2005). Vidare påstår Grönlund et al., 2005 bör företagets tillgångar ha en 
tillväxttakt som är högre än den riskfria räntan, annars kunde kapitalet ha placerats på ett 
bankkonto eller i en stadsobligation.   
   
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): tas fram genom avkastningen på samtliga tillgångar: 
Resultat + finansiella kostnader / Totalt kapital (Thomasson et al., 2006). 
 
Räntabiliteten på det egna kapitalet är ett annat viktigt räntabilitetsmått (Thomasson et al., 
2006). Det visar hur förräntningen av ägarnas egna kapital har varit under året (Grönlund et 
al., 2005).  
 
Räntabiliteten på det egna kapitalet (ROE): Resultat efter finansiella poster / Eget kapital 
(Thomasson et al., 2006). 
 
Ett annat vedertaget lönsamhetsmått är rörelsemarginalen, vilket dock inte är ett 
räntabilitetsmått. Det är ett nyckeltal som är enkelt att förstå, där det snabbt går att se hur 
många kronor avkastningen är per omsatt hundralapp.  
 
Rörelsemarginalen: Resultat + finansiella kostnader/Omsättningen (Thomasson et al., 2006). 
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5.2.6 Storlek 

 
Det är svårt att hitta en enskild variabel som på ett heltäckande sätt speglar ett bolags storlek, 
så därför tog vi hjälp av fyra stycken variabler som samordnade på ett mycket bättre kan 
sortera in bolagen efter variabeln storlek. 
 
Vi utgår ifrån bolagens tillgångar och mäter därför deras balansomslutning (Zareski, 1996; 
Cormier et al., 2004). Dessutom använder vi oss av bolagets marknadsvärde (som även kallas 
för börsvärdet, vilket fås genom att multiplicera bolagets aktier med den aktuella aktiekursen), 
omsättning och antalet anställda (Prencipe, 2004;Broberg et al. 2005). Dessa uppgifter finns i 
respektive bolags årsredovisning. 
 
Vad det gäller de tjeckiska bolagen så har vi omräknat den tjeckiska valutan ”ceska koruna” 
till svenska kronor, per den 31 december 2007.3. 
 

5.2.7 Bolagets ålder 

 
Uppgifter om bolagets ålder finns endera i respektive bolags årsredovisning eller på deras 
hemsida och anges i antalet år. 
 

5.2.8 Styrelsens karakteristiker 

 
Uppgifter som rör styrelsens karakteristik går att finna i respektive bolags årsredovisning. 
 

5.2.8.1 Storlek 

 
För att eliminera respektive lands lagstiftning vad det gäller andelen arbetstagarrepresentanter 
noterade vi endast antalet stämmovalda styrelseledamöter. 
 
Trots att den tjeckiska handelslagen föreskriver en ”two-tier-modell”, så har en mångsidig 
tolkning av denna lagstiftning medfört att dess praktiska tillämpning i ett stort antal bolag har 
blivit mycket problematisk (Malý et al., 2007). Aktieägarnas och de övriga intressenternas 
representanter bör finnas i ”supervisory board” och ledningen i ”management board”. I 
Tjeckien händer det dock att aktieägarnas representanter trots det figurerar i ”management 
board”, p.g.a. att de vill berika sig själva genom att lyfta mer ersättningar. Tjeckiska 
”supervisory boards” har då vanligen enbart en formell uppgift som är reducerad till att 
kontrollera bokföringen. ”Supervisory boards” ställning är ännu mer försvagad då den sällan 

                                                 
3 http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp 
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tillsätter ledamöterna i ”management board”. Enligt den tjeckiska handelslagen ska 
”management board” tillsättas av bolagsstämman. ”Supervisory board” ges dock denna 
möjlighet om så anges i bolagsordningen (ibid). 
 
Av dessa anledningar var det svårt för oss att avgöra vilket bolagsorgans antal ledamöter som 
borde noteras. Vi gick till väga på följande sätt: om ”management board” tillsattes av 
bolagsstämman plus att högst en av dess medlemmar var exekutiva antecknades antal 
”management boards” ledamöter. I det motsatta fallet antecknades antal ledamöter i 
”supervisory board” utan arbetstagarrepresentanter. 
 

5.2.8.2 Andelen kvinnliga styrelseledamöter 

 
Andelen uttrycks i procent. 
 

5.2.8.3 Andelen angloamerikanska styrelseledamöter 

Under detta begrepp sorterar vi in personer med medborgarskap från endera Storbritannien 
eller USA. Andelen uttrycks i procent. 

5.2.9 Land 

Den oberoende variabeln ”land” kodas: ”0” för Sverige och ”1” för Tjeckien. 
 

5.3 Urval 
2007 var SK riktad mot svenska aktiebolag noterade på börs eller på auktoriserad 
marknadsplats, vars marknadsvärde översteg tre miljarder svenska kronor. Dessa bolag fick 
tillämpa koden (i denna uppsats kallas de för obligatoriska) medan de övriga endast 
rekommenderades att tillämpa den (i denna uppsats kallas de för frivilliga). Av Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning erhöll vi en lista över 115 bolag som omfattades av koden 2007. Med 
hjälp av Dagens industris börslista den 28 december 2007 sorterades sedan bolag noterade på 
de två reglerade marknaderna i Sverige, OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity, 
till två grupper, obligatoriska och frivilliga.  Sammanlagt uppgick hela populationen till 326 
bolag. De utländska noterade bolagen ingick i populationen, men efter lottdragningen 
kontrollerades om bolaget var svenskt. Enligt OMX Nordic Exchange Stockholms 
månadsrapport avseende december 2007 fanns endast fyra utländska bolag noterade där. 
 
Av tidsmässiga orsaker kunde inte hela populationen undersökas. Vi var därför tvungna att 
plocka ut ett så representativt urval som möjligt för att kunna dra generella slutsatser om den.  
Vid önskan att uppnå en perfekt överensstämmelse ur flera aspekter med populationen 
rekommenderas ett stratifierat urval, som försäkrar att andelarna för olika grupper i urvalet 
motsvaras av deras andelar i populationen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2008). Strata 
utgörs av de ovan nämnda obligatoriska och frivilliga. Inom dessa genomfördes ett obundet 
slumpmässigt urval, där samtliga bolag hade en lika stor chans att bli framlottade (ibid). 
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Urvalsfraktionen av populationen som granskades uppgick endast till drygt 30 % (100, 35 
obligatoriska, 65 frivilliga), vilket medför att slutsatserna måste tolkas med en viss 
försiktighet. 
 
I Tjeckien är koden avsedd för alla noterade aktiebolag, vilka 2007 uppgick till 44. Av dessa 
har två tagits bort eftersom de var banker. Finansiella institutioner omfattas av annorlunda 
krav och därför ingår de inte i undersökningen. Den svenska bolagskodens regler är anpassade 
för att gälla även för finansiella institutioner, men ingen av dessa hamnade i urvalet. Den 
ringa tjeckiska aktiemarknaden möjliggjorde för oss att undersöka hela populationen. Det 
slutliga antalet bolag som undersöktes uppgick till 39, beroende på att vi inte kunde få tag i tre 
bolags årsredovisningar. 
 

5.4 Validitet och reliabilitet 
Empirin som varje undersöknings upplägg resulterar i bör uppfylla kraven på validitet och 
reliabilitet. Validiteten indelas i två komponenter, intern och extern (Jacobsen, 2002). 
 

5.4.1 Intern validitet 

 
Intern validitet avser metodens förmåga att mäta de fenomenen man faktiskt önskar att 
undersöka (Jacobsen, 2002). I arbetet med att konkretisera de beroende och oberoende 
variablerna var vi medvetna om den avgörande betydelsen av detta undersökningssteg, som 
anses tillhöra de svåraste momenten i undersökningsprocessen (Djurfeldt et al., 2008). Om 
man misslyckas med detta kommer undersökningen att präglas av systematiska fel (ibid). 
Operationaliseringen av de oberoende variablerna var inte så krävande, då 
operationaliseringen av dem kunde tas från olika liknande studier. Vetenskapligt vedertagna 
sätt att mäta de oberoende variablerna användes, vilket garanterar en hög giltighet. Den 
beroende variabeln, graden av följsamhet gentemot koden, var däremot mycket svårare att 
operationalisera, framför allt i Tjeckiens fall. 
 
Den tjeckiska bolagskoden är ett regelverk på 40 sidor som består av sex kapitel inklusive 
kommentarer plus en bilaga. Författarna anser att det inte var en lätt process att plocka ut ett 
antal regler till checklistan. För att uppnå en tillräcklig hög validitet avseende 
operationaliseringen av den tjeckiska koden var vi tvungna att lägga ner extra stor kraft på att 
förstå oss på detta regelverk genom en upprepad genomläsning och diskussion oss emellan. 
Vi anser att vi har lyckats att plocka ut de regler som på bästa möjliga sätt presenterar 
följsamhet gentemot koden utifrån de kriterier som nämndes i operationaliseringen angående 
den beroende variabeln. 
 

5.4.2 Extern validitet 

Extern validitet avser möjligheterna till generalisering (Jacobsen, 2002). Den ringa storleken 
av den tjeckiska aktiemarknaden gör att vi kan uttala oss om hela populationen. I Sveriges fall 
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är möjligheterna till generalisering begränsade då en urvalsstorlek utgör endast 30 % av 
populationen. Tack vare att en dokumentundersökning genomfördes hade vi kontroll över 
antalet bolag som granskades och enbart ett litet bortfall uppstod (vi kunde inte få tag i tre 
tjeckiska bolags årsredovisningar). Därmed kan vi vara säkra på att urvalet inte är 
systematiskt snett. 
 
Det hade inte varit möjligt att inkludera alla regler koderna består av i checklistan eftersom 
alla regler inte kan observeras i de utvalda datakällorna, om ett bolag inte var tvunget att 
tillämpa koden. Samtidigt som vi tidigare har förklarat så har fokus legat på endast regler av 
bör-karaktär, eftersom utgångspunkten är att ska-reglerna redan har uppfyllts. Detta medför 
att denna studie har granskat de mest relevanta reglerna. 
 

5.4.3 Reliabilitet 

 
Reliabiliteten avser det mätinstrument som används i undersökningen, dess trovärdighet och 
tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Undersökningen bör vid upprepning, förutsatt att samma 
mätinstrument används, leda till ungefär samma resultat (ibid). 
 
Ett grundproblem i denna studie var om vi skulle utvärdera checklistans frågor på samma sätt. 
För att säkra att checklistan inte innehåller oklara frågor eller frågor som är omöjliga att hitta 
svar på i de utvalda datakällorna, har en pilotundersökning av 10 svenska och 10 tjeckiska 
bolag utförts. Författarna gick tillsammans igenom bolagens årsredovisningar och andra 
dokument för att testa om frågorna utvärderas på samma sätt. Detta utmynnade i att vissa 
frågor togs bort och vissa förtydligades. För att ytterligare höja tillförligheten av 
undersökningen har var och en av oss slumpmässigt valt ut fem av den andra delförfattaren 
färdigt granskade bolag och kontrollerat den andras bedömning av checklistorna. Vi har då, 
oberoende av varandra, kommit fram till nästan identiska resultat, vilket bevisar författarnas 
enighet beträffande frågornas bedömning. 

5.5 Kapitelsammanfattning 
För att kunna mäta följsamheten och tillämpningen gentemot koden, så konstruerades en 
checklista utifrån två kriterier. Fört det första valdes enbart regler som innebär en skärpning 
och utvidgning av gällande lagstiftning, för det andra valdes regler som var möjliga att 
observera i de utvalda datakällorna. Förklarande variabler operationaliserades på ett 
vedertaget sätt. 
 
I Sverige var år 2007 115 bolag ålagda att tillämpa koden medan 211 endast 
rekommenderades att tillämpa den. Ur dessa två grupper genomfördes ett obundet stratifierat 
urval. I Tjeckien kunde nästan hela populationen undersökas. 
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6. Analys 
Analysen inleds med en beskrivande statistik som avser uppsatsens forskningsfråga nr. 1: Hur 
tillämpas koderna i Sverige och i Tjeckien? Analysens andra del avser forskningsfråga nr.2: 
Vilka faktorer kan förklara bolagens val att följa koden? Analysen avslutas med testet på 
följsamhet av kodernas sex gemensamma regler. 

 
Innan analysen påbörjas är det viktigt att påminna läsaren om att uppsatsens beroende variabel 
bygger endast på bör-regler och de regler som var möjliga att observera via de utvalda 
datakällorna. Vidare ingick enbart 30 % av de svenska noterade bolagen i urvalet. Dessa 
begränsningar medför att analysens resultat måste tolkas med en viss försiktighet. Vi 
använder oss av en signifikansnivå på 5 % och variablerna under 10 % räknas som svagt 
signifikanta. 

6.1 Hur tillämpas koderna i Sverige och i Tjeckien? 
I tabell nr. 6.1 presenteras en beskrivande statistik över följsamhetsindexet, ”följer ej, men 
förklarar”-indexet samt ”följer ej, förklara ej”-indexet.  
 
Bland de svenska bolagen hamnade genomsnittsgraden på 68,1 %, för tjeckiska enbart på 
27,69 %. Även när en jämförelse görs mellan de tjeckiska och de frivilliga svenska bolagen så 
är den genomsnittliga uppfyllelsegraden nästan dubbelt så hög i Sverige. 
 
De 35 svenska bolagen som omfattades av koden 2007 uppvisar i genomsnitt en mycket stor 
grad av följsamhet, 97,71 %. Bolagen valde i genomsnitt avvika och förklara endast 2,29 % 
regler (i absoluta tal mindre än 1 regel). Samtliga obligatoriska bolag som ingick i urvalet 
antingen följde eller förklarade, d.v.s. det fanns inte något bolag bland dessa som har 
underlåtit att tillämpa koden. De enskilda observationernas genomsnittliga avvikelse från 
medelvärdet (standardavvikelsen) var 4,26, vilket i jämförelse med de svenska frivilliga och 
tjeckiska bolagen är ett betydligt lägre värde.  Det lägsta värdet när det gäller följsamhet 
ligger på 80 % (Ljungberggruppen AB). 24 av 35 bolagen följde reglerna fullt ut. 
 
De frivilliga svenska bolagen följde i genomsnitt mer än hälften av reglerna och avvek men 
förklarade 6,23 % (i absoluta tal ca en 1 regel) . Detta medför att i genomsnitt drygt 40 % av 
reglerna varken följdes eller förklarades. Bolagen Panaxia Security och Tele5 (Servage) 
uppvisade den lägsta graden av följsamhet, 15 %. Elanders, Skanditek och Sveriges 
Bostadsrättscentrum var de bolag som fick de högsta värdena, 90 %. 
 
I snitt följde de tjeckiska bolagen mindre än en tredjedel av reglerna och förklarade mindre än 
en regel. Alltså var det drygt 70 % av reglerna som varken följdes eller förklarades. Den bästa 
graduppfyllelse var på 93,33 % och uppnåddes av bolaget CEZ. Två bolag, Softfware 602 och 
Lazne Podebrady, följde inte en enda regel. 
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Antal Min Max Medel Standard avviklese
Sverige 100 15 100  68,10 (4,85)* (27,5)** 26,50 (5,29)* (25,58)**

obligatoriska 35 80 100 97,71 (2,29)* (0)** 4,26 (4,26)* (0)**

frivilliga 65 15 90 52,15 (6,23)* (41,62)** 18,41 (5,31)* (19,90)**

Tjeckien 39 0 93,33 27,69 (1,88)* (70,42)** 20,32 (5,06)* (22,21)**

*= "Följer ej, men förklarar"-index;   **="Följer ej, förklarar ej"-index

Tabell 6.1: Beroende variabel: Följsamhetsindex

 

6.2 Vilka faktorer kan förklara bolagens val att följa koden? 
Vi har valt att genomföra både bivariat- och multipelregressionsanalys. Analysen inleds med 
den multipla och avslutas med den bivariata, där slutsatsen angående samtliga hypoteser dras. 
 
Den bivariata analysen möjliggör för oss att studera korrelationen mellan två variabler, d.v.s. 
statistiskt samband mellan den beroende och oberoende variabeln (Djurfeldt, 2008). Multipel 
regressionsanalys används när variationen i en beroende variabel analyseras med hjälp av 
flera förklarande variabler (ibid). Med hjälp av denna kan vi alltså testa hela vår teorimodell, 
d.v.s. hur de oberoende variablerna samtidigt påverkar variationen i den beroende variabeln. 
 
Vi har valt att utesluta de svenska obligatoriska bolagen från båda analyserna, då vi anser att 
deras inkluderande i modellerna tillsammans med de frivilliga bolagen skulle snedvrida 
resultatet. Så när som på ett bolag uppnår de en grad av följsamhet på mellan 90-100 %. Till 
skillnad från de frivilliga bolagen uppstår aldrig alternativet 3, ”följer ej, förklarar ej”. 

6.2.1 Multipel regressionsanalys 

I den multipla regressionsanalysen testades vår teoretiska modell för dessa fem beroende 
variabler: följsamhetsindexet, ”följer ej, men förklarar”-indexet, ”följer inte, förklarar inte”-
indexet, komposit- och tillämpningsindexet. Kompositindexet konstruerades genom en 
summering av de första tre indexen med följande vikter 1, 0,5 och 0. I tillämpningsindexet 
prioriteras de två första alternativen lika mycket, vikter: 1, 1 och 0. 
 
Variabeln bolagets ålder kan inte tas med i den multipla analysen, eftersom bolagens ålder 
ungefär är densamma för samtliga tjeckiska bolag och därför irrelevant att samla in. 
 
Vi har även undersökt möjligheten att inkludera ytterligare en förklarande variabel i vår 
modell, nämligen bransch (alla bolag sorterade enligt svensk branschindelning). Ingen av de 
branscherna har dock uppvisat ett signifikant samband med de beroende variablerna. 
 
Alla storleksvariablerna är positivt korrelerade med de beroende variablerna (förutom för 
”följer inte, men förklarar”-indexet), men i den teoretiska modellen valde vi som 
approximation för storlek omsättning, men samtliga storleksmått testades och de gav liknande 
utfall. 
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Ingen av lönsamhetsvariablerna hade ett signifikant samband med de beroende variablerna i 
den bivariata analysen. Variabeln ROA valdes som en approximation för lönsamhet, eftersom 
den hade mest observationsfall. Vi har dock testat samtliga lönsamhetsmått i modellerna och 
när resultaten skiljde sig åt så redovisar vi även dessa. 
 
Nedan presenteras en korrelationsmatris i vilken samtliga variabler ingår. Den hjälper att 
belysa ett problem som kan förekomma i multipla regressionsanalyser: multikollinearitet. Det 
innebär att de oberoende variablerna var för sig eller gruppvis är inbördes korrelerade 
(Djurfeldt et al., 2008).  
 
Tabell 6.2: Korrelationsmatris 

1

,351** 1

-,978** -,540** 1

,994** ,453** -,995** 1

-,175 -,201* ,202* -,190 1

-,101 -,009 ,093 -,097 -,173 1

,219* ,164 -,234* ,228* ,051 ,009 1

,059 -,092 -,032 ,045 ,253* -,076 -,103 1

,218* ,007 -,195* ,207* ,230* -,054 ,295** ,134 1

,618** ,149 -,589** ,606** -,134 -,085 ,077 ,015 ,298** 1

,292** ,249* -,319** ,308** -,260** -,031 -,066 -,035 -,127 ,174 1

,159 ,029 -,149 ,155 -,185 ,182 ,188 -,175 -,059 ,021 ,093 1

-,530** -,378** ,561** -,549** ,554** ,133 ,052 ,184 ,242* -,414** -,379** -,171 1

1. Följsamhetsindex

2. Följer ej, förklarar

3. Följer ej, förklarar ej

    Kompositindex

1. Ägarstrukturen

2. Skuldsättningsgrad

3. Korsnoteringar

4. ROA

5. Omsättning

6. Antal styrelseled.

7. Andelen kv. i st.

8. Andel angloam. i st.

9. Land

F1. F2. F3. Komp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-sidig).**. 

Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-sidig).*. 
 

Matrisen indikerar alltså att det förekommer multikollinearitetsproblem i vår teorimodell. De 
oberoende variabler som uppvisar mest signifikant korrelation med varandra är land och 
ägarstruktur, land och antal styrelseledamöter, samt land och andel kvinnliga 
styrelseledamöter.  

6.2.1.1 Följsamhetsindex 

 
Nedan presenteras vår teoretiska utgångsmodell: 
 

Beta-värde t-värde Signifikans Tolerans
Ägarstruktur 0,100 1,150 0,253 0,617
Skuldsättningsgrad 0,026 0,352 0,726 0,847
Korsnoteringar 0,049 0,641 0,523 0,808
ROA 0,110 1,524 0,131 0,896
Omsättning 0,221 2,585 0,011 0,637
Antal styrelseledamöter 0,303 3,472 0,001 0,611
Andelen kvinnor i styrelsen 0,118 1,592 0,115 0,843
Andelen angloamerikanska ledamöter 0,096 1,304 0,196 0,861
Land -0,521 -4,931 0,000 0,418
R2 justerad/Durbin-Watson/F-värde/Signifikans på modell:0,543/1,745/13,914/0,000 

Tabell 6.3: MRA, Följsamhetsindex: teoretisk utgångsmodell
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Den justerade förklaringsgraden uppgår till 54,3 %, något som tolkas som att 54,3 % av den 
totala variansen i den beroende variabeln kan föras tillbaka på de oberoende variablerna 
(Djurfeldt et al., 2008). ”Durbin-Watson”-statistiken används för att mäta en autokorrelation i 
analysens residualer. Dess värde bör ligga inom intervallet 1,8 - 2,2. 
 
Enbart variablerna omsättning, antal styrelseledamöter och land uppvisar ett statistiskt 
signifikant samband med graden av följsamhet. Utgångsmodellen är dock behäftad med 
multikollinearitetsproblem, något som kan konstateras utifrån korrelationsmatrisen eller även 
utifrån vissa variablers låga toleransvärden. Toleransvärdet anger hur stor andel av den 
oberoende variabelns variabilitet som inte förklaras av dess linjära relationer med de övriga 
oberoende variablerna i modellen (Norušis, 1995). Korrelationsmatrisen visar att variabeln 
land är korrelerad med ägarstruktur, omsättning, antal styrelseledamöter och antal kvinnliga 
styrelseledamöter. Toleransvärdet för land är mycket lågt. Om vi plockar bort denna variabel 
från analysen sjunker förklaringsgraden av modellen till 42,4 %, ”Durbin-Watson”-statistiken 
till 1,623. Om i stället plockas bort variabeln omsättning, som också är korrelerad med ett 
antal övriga oberoende variabler, erhålls en modell vars förklaringsgrad sjunker bara något, 
till 52 %, och ”Durbin-Watson”-statistiken förbättras till 1,824. Dessutom blev variablerna 
korsnotering och ROA signifikanta. 
 

Beta-värde t-värde Signifikans Tolerans
Ägarstruktur 0,096 1,083 0,282 0,613
Skuldsättningsgrad 0,004 0,053 0,958 0,853
Korsnoteringar 0,210 2,910 0,005 0,929
ROA 0,141 1,935 0,056 0,910
Antal styrelseledamöter 0,423 5,373 0,000 0,782
Andelen kvinnor i styrelsen 0,102 1,347 0,181 0,838
Andelen angloamerikanska ledamöter 0,075 1,001 0,319 0,867
Land -0,398 -3,921 0,000 0,470
R2 justerad/Durbin-Watson/F-värde/Signifikans på modell:0,52/1,824/14,393/0,000 

Tabell 6.4: MRA, Följsamhetsindex: utan omsättning

 
 
Om vi vidare plockar bort variabeln ägarstruktur, som är korrelerad med land, lönsamhet och 
andelen kvinnor i styrelsen behåller modellen en förklaringsgrad på nästan samma nivå (51,9 
%), och ”Durbin-Watson”-statistiken stiger ytterligare till 1,858. Dessutom blev 
korsnoteringar och även lönsamhet något mer signifikanta och toleransvärdet för land steg 
väsentligt. 
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Tabell 6.5: MRA, Följsamhetsindex: utan omsättning, ägarstruktur

Beta-värde t-värde Signifikans Tolerans
Skuldsättningsgrad -0,018 -0,253 0,800 0,922
Korsnoteringar 0,214 2,954 0,004 0,930
ROA 0,149 2,056 0,043 0,920
Antal styrelseledamöter 0,437 5,610 0,000 0,803
Andelen kvinnor i styrelsen 0,099 1,297 0,198 0,840
Andelen angloamerikanska ledamöter 0,071 0,955 0,342 0,869
Land -0,341 -3,931 0,000 0,647

R2 justerad/Durbin-Watson/F-värde/Signifikans på modell:0,519/1,858/16,251/0,000  
 
Om lönsamhetsmåttet ROA ersätts med rörelsemarginalen eller ROE blir dessa långt ifrån 
signifikanta. Med dessa variabler stiger även förklaringsgraden till 54,5 % respektive 53 %, 
”Durbin-Watson”-statistiken stiger till 2,070 respektive 1,940. 
 
Om alla variabler som inte är signifikanta enligt tabellen 6.5 exkluderas från modellen stiger 
förklaringsgraden till 52,6 %, ”Durbin-Watson”-statistiken till 1,908, samt korsnoteringar och 
även ROA blir än mer signifikanta. Dessutom uppvisar landet ett toleransvärde på 0,774. 

6.2.1.2 ”Följer ej, men förklarar”-index 

 
När vår teoretiska utgångsmodell testas för ”följer ej, men förklarar”-index så blir enbart 
variablerna land och korsnoteringar signifikanta. Vi avstod från att fortsätta med att 
vidareutveckla denna modell, då det inte var möjligt att hitta även andra signifikanta samband 
och förbättra modellens statistisk. 
 
Tabell 6.6: MRA, "Följer ej, men förklarar"-index: teoretisk utgångsmodell

Beta-värde t-värde Signifikans Tolerans
Ägarstruktur 0,039 0,328 0,743 0,617
Skuldsättningsgrad 0,079 0,775 0,440 0,847
Korsnoteringar 0,240 2,308 0,023 0,808
ROA 0,006 0,056 0,956 0,896
Omsättning 0,054 0,461 0,646 0,637
Antal styrelseledamöter -0,062 -0,517 0,607 0,611
Andelen kvinnor i styrelsen 0,118 1,162 0,248 0,843
Andelen angloamerikanska ledamöter -0,116 -1,148 0,254 0,861
Land -0,420 -2,907 0,005 0,418

R2 justerad/Durbin-Watson/F-värde/Signifikans på modell:0,143/2,255/2,816/0,006  

6.2.1.3 ”Följer ej, förklarar ej”-index 

 
När vår teoretiska utgångsmodell testas för ”följer ej, följer”-indexet uppvisar variablerna 
land, omsättning och antal styrelseledamöter de förutspådda sambanden. Enligt denna modell 
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blir även andelen kvinnor i styrelsen svagt signifikant i negativ riktning, d.v.s. det finns en 
indikation på att ju mer kvinnor i styrelsen, desto mindre väljer bolaget alternativet ”följer ej, 
förklarar ej”, förutsatt att de övriga variablerna hålls konstanta. Denna signifikans har dock 
försvunnit i de andra testade modellerna. 
 
Tabell 6.7: MRA, "Följer ej, förklarar ej"-index: teoretisk utgångsmodell

Beta-värde t-värde Signifikans Tolerans
Ägarstruktur -0,098 -1,124 0,264 ,617
Skuldsättningsgrad -0,041 -,555 0,581 ,847
Korsnoteringar -0,098 -1,291 0,200 ,808
ROA -0,099 -1,372 0,173 ,896
Omsättning -0,210 -2,441 0,017 ,637
Antal styrelseledamöter -0,257 -2,925 0,004 ,611
Andelen kvinnor i styrelsen -0,133 -1,778 0,079 ,843
Andelen angloamerikanska ledamöter -0,059 -,800 0,426 ,861
Land 0,561 5,291 0,000 ,418

R2 justerad/Durbin-Watson/F-värde/Signifikans på modell:0,539/1,823/13,736/0,000  
 
Den slutliga modellen för ”följer ej, förklarar ej”-indexet blev nästan det motsatta till 
följsamhetsindexet, något som kunde ha förväntats, eftersom det enbart var ett fåtal bolag som 
valde alternativet ”följer ej, men förklarar”. 
 
Tabell 6.8: MRA, "Följer ej, förklarar ej"-index: utan omsättning, ägarstruktur

Beta-värde t-värde Signifikans Tolerans
Skuldsättningsgrad 0,001 0,009 0,993 0,922
Korsnoteringar -0,240 -3,334 0,001 0,930
ROA -0,134 -1,854 0,067 0,920
Antal styrelseledamöter -0,381 -4,903 0,000 0,803
Andelen kvinnor i styrelsen -0,116 -1,524 0,131 0,840
Andelen angloamerikanska ledamöter -0,040 -0,539 0,591 0,869
Land 0,396 4,585 0,000 0,647

R2 justerad/Durbin-Watson/F-värde/Signifikans på modell:0,521/1,937/16,389/0,000  

6.2.1.4 Komposit- och tillämpningsindex 

Den multipla regressionsanalysen avslutas med ett test av komposit- och tillämpningsindexen. 
Kompositindexet poängsätter alternativet ”följer ej, men förklarar” med 0,5 poäng medan i 
tillämpningsindexet båda alternativen ”följer” och ”följer ej, men förklarar” får 1 poäng. 
Dessa index presenterar alltså kodernas tillämpning, eftersom hänsyn tas till båda de alternativ 
som är korrekta enligt ”följ eller förklara”-principen. 
 
Dessa två beroende variabler fick i vår teorimodell nästan identiska resultat, både inbördes 
och även i jämförelse med följsamhetsindexet. Av den totala mängden poäng som delades ut, 
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är den del som har delats ut för alternativet ”följer ej, men förklarar” i sammanhanget så liten 
att den inte fick något genomslag.  
 
Nedan presenteras de slutliga modellerna: 
 
Tabell 6.9: MRA, Kompositindex: utan omsättning, ägarstruktur

Beta-värde t-värde Signifikans Tolerans
Skuldsättningsgrad -0,009 -0,126 0,900 0,922
Korsnoteringar 0,229 3,190 0,002 0,930
ROA 0,142 1,972 0,052 0,920
Antal styrelseledamöter 0,409 5,299 0,000 0,803
Andelen kvinnor i styrelsen 0,108 1,433 0,155 0,840
Andelen angloamerikanska ledamöter 0,055 0,745 0,458 0,869
Land -0,372 -4,324 0,000 0,647

R2 justerad/Durbin-Watson/F-värde/Signifikans på modell:0,525/1,892/16,662/0,000 

 
Tabell 6.10: MRA, Tillämpningsindex: utan omsättning, ägarstruktur

Beta-värde t-värde Signifikans Tolerans
Skuldsättningsgrad 0,000 -0,009 0,993 0,922
Korsnoteringar 0,240 3,334 0,001 0,930
ROA 0,134 1,854 0,067 0,920
Antal styrelseledamöter 0,381 4,903 0,000 0,803
Andelen kvinnor i styrelsen 0,116 1,524 0,131 0,840
Andelen angloamerikanska ledamöter 0,040 0,539 0,591 0,869
Land -0,396 -4,585 0,000 0,647

R2 justerad/Durbin-Watson/F-värde/Signifikans på modell:0,521/1,937/16,389/0,000  

6.2.2 Bivariat analys 

De test som användes i den bivariata analysen var Pearsons korrelationstest, T-testet och 
Mann-Whitney testet. För varje hypotes sammanfattas även vad den multipla 
regressionsanalysen kom fram till. 
 
Indexen ersätts i tabellerna med följande siffror: ”Följsamhetsindexet”=1, ”Följer ej, men 
förklarar”-indexet=2, ”Följer ej, förklarar ej”-indexet=3. 
 
Hypotes nr. 1: Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och ägarkoncentrationen. 
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Tabell 6.11 : Korrelation mellan följsamhetsindexet och ägarstrukturen

1 2 3
Korrelationskoefficienten -0,175 -0,201 0,202

Signifikans 0,038 0,02 0,02

 
Vi kan konstatera att graden av ägarkoncentrationen är signifikant negativt korrelerad med 
indexen 1 och 2. Det innebär att ju högre de indexen är desto mindre är ägarkoncentrationen. 
Kolumnindexet_3 går som förväntat i den motsatta riktningen. Den multipla 
regressionsanalysen har dock inte uppvisat detta samband och därför kan vi inte acceptera 
denna hypotes. 
 
Hypotesen om att det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
ägarkoncentrationen förkastas. 
 
Hypotes nr. 2: Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och skuldsättningsgraden. 
 

Tabell 6.12 : Korrelation mellan följsamhetsindexet och skuldsättningsgraden

1 2 3
Korrelationskoefficienten -0,101 -0,009 0,093

Signifikans 0,156 0,463 0,176

 
Det bivariata testet visar på att det inte förkommer något samband mellan variablerna. Samma 
utfall bekräftades även i den multipla regressionsanalysen. 
 
Hypotesen om att det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
skuldsättningsgraden förkastas. 
 
Hypotes nr. 3: Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och korsnoteringen.  
 
Eftersom det enbart var fyra bolag som var korsnoterade bland de 104 observerade bolagen 
har Mann-Whitney testet använts. Detta test tillhör s.k. icke-parametriska tester, som utgår 
från ”mildare” förutsättningar, så som ett litet urval (Aronsson, 1997). 
 
Tabellen nr. 6.13 visar att medelvärden för korsnoterade/icke korsnoterade bolag inte är lika. 
De bolag som även är noterade utomlands tillämpar koden i högre grad enligt medelvärden. 
Detta samband kan inte uteslutas förekomma för ”följer ej, förklarar ej”-indexet. Dock är inte 
det bivariata testet signifikant för följsamhetsindexet. 
 
När vår teoretiska utgångsmodell testades i den multipla regressionsanalysen uppvisade inte 
variabeln korsnotering signifikans. När en modell gjordes utan variabeln storlek blev 



 

45 
 

korsnotering signifikant. Dessa variabler kunde inte testas i samma modell då de emellan var 
starkt positivt korrelerade.  
 

Medelvärde Mann-Whitney signifikans
1 Endast inhemsk notering 42,00

Även utländsk notering 67,50
2 Endast inhemsk notering 4,42

Även utländsk notering 9,17
3 Endast inhemsk notering 53,58

Även utländsk notering 23,34

0,075

0,304

0,025

Tabell 6.13 : Samband mellan följsamhetsindexet och korsnotering

 
 
Utifrån den multipla regressionsanalysen drar vi följande slutsats: 
 
Hypotesen om att det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och korsnoteringen kan inte förkastas. 
 
Hypotes nr. 4: Bolag inom samma bransch kommer att följa koden i samma utsträckning. 
 
Denna hypotes skiljer sig från de övriga p.g.a. sin formulering. Varje land analyseras för sig, 
eftersom det utifrån den institutionella teorin framgår att bolagen imiterar de mest 
framstående inom deras egen bransch, men oberoende av land. 
 
Sverige: 
 
Vi låter bli att kommentera branscherna energi, material, dagligvaror och telekom, eftersom 
de innehåller alldeles för få observationer. 
 
Tabell 6.14: Spridningsdiagram svenska bolag 
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Utifrån spridningsdiagrammen kan konstateras att de frivilliga bolagen uppvisar en betydligt 
större spridning än de obligatoriska. Vi kan dock inte finna stöd för vår hypotes att bolagen 
inom branscherna imiterar varandra, varken för obligatariska eller för frivilliga. Att de 
obligatoriska bolagen har en klart mindre spridning tror vi snarare är beroende på att de åläggs 
att tillämpa koden än att det skulle kunna förklaras på grundval av institutionell teori. 
 
Tjeckien 
 
I analysen ingår enbart 27 av de 39 noterade bolagen i Tjeckien, de återstående var svåra att 
sortera in bland de föreslagna branschkategorierna som presenterades i delen empirisk metod. 
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Tabell 6.15: Spridningsdiagram tjeckiska bolag 

 
Tabellen 6.15 indikerar på att bolagen i branscherna nummer 3 och 4 har den mest 
gemensamma graden av följsamhet. Eftersom det bara var två branscher där följsamheten var 
någorlunda gemensam är det för svagt underlag för att bekräfta denna hypotes. 
 
Hypotesen om att bolag inom samma bransch skulle följa koden i samma utsträckning 
förkastas. 
 
Hypotes nr. 5: Lönsamhet 
5a) Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden och 
lönsamheten. 
 
5b) Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden och 
lönsamheten. 
 
De måtten som användes för att mäta lönsamheten var rörelsemarginalen, ROA och ROE. 
 
Tabell 6.16 : Korrelation mellan följsamhetsindexet och lönsamheten

1 2 3
Korrelationskoeff. -0,053 -0,135 0,073
Signifikans 0,306 0,099 0,243
Korrelationskoeff. 0,059 -0,092 -0,032
Signifikans 0,279 0,181 0,374
Korrelationskoeff. 0,013 -0,037 -0,003
Signifikans 0,451 0,358 0,487

Rörelsemar.

ROA

ROE  
 
Enligt den bivariata analysen förekommer det inget samband mellan lönsamhetsmåtten och de 
beroende variablerna. 
 
Enligt den multipla regressionsanalysen har vi dock kommit fram till att ROA blev positivt 
korrelerad med samtliga indexen efter att vi har plockat bort variabeln storlek från modellen. 
Ju lönsammare bolaget är, desto mer kommer bolaget att följa koden. 
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Hypotesen om att det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och lönsamheten förkastas. 
 
Hypotesen om att det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och lönsamheten kan inte förkastas. 
 
Hypotes nr. 6: Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och bolagets storlek.  
 
De måtten som användes för att mäta storleken var balansomslutning, omsättning, antal 
anställda och marknadsvärde. 
 
Tabell 6.17 : Korrelation mellan följsamhetsindexet och storleken

1 2 3
Korrelationskoeff. 0,243 0,041 -0,226
Signifikans 0,007 0,340 0,012
Korrelationskoeff. 0,218 0,007 -0,195
Signifikans 0,014 0,472 0,024
Korrelationskoeff. 0,245 0,028 -0,225
Signifikans 0,006 0,390 0,011
Korrelationskoeff. 0,290 0,024 -0,264
Signifikans 0,001 0,405 0,004

Marknadsvärde

Omsättning

Balansomslutning

Anställda  
 
Det bivariata testet visar på att finns en signifikant positiv korrelation mellan graden av 
följsamhet gentemot koden och storleksmåtten. Även de övriga indexen, förutom indexet 2, 
visar på de samband som hypotesen förutspådde. 
 
Detta utfall bekräftades även i den multipla regressionsanalysen. 
 
Hypotesen om att det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och storleken kan inte förkastas. 
 
Hypotes nr. 7: Bolagets ålder  
 
7a) Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden och bolagets 
ålder. 
 
7b) Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden och bolagets 
ålder. 
 
Så som vi förklarade i den teoretiska delen, testas denna hypotes endast för de svenska 
bolagen (dock testas enbart de frivilliga bolagen). 
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Tabell 6.18 : Korrelation mellan följsamhetsindexet och bolagets ålder

1 2 3
Korrelationskoefficienten 0,394 0,090 -0,389
Signifikans 0,001 0,238 0,001  
 
Ur korrelationstestet framgår det att det finns ett positivt signifikant samband mellan graden 
av följsamhet gentemot koden och bolagets ålder. Testet visar på att det motsatta sambandet 
inte förekommer.  
 
Eftersom hypotesen inte testades i den multipla analysen är det för osäkert att acceptera den. 
 
Hypotesen om att det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och bolagets ålder förkastas. 
Hypotesen om att det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och bolagets ålder förkastas. 
 
Hypotes nr. 8: Styrelsens karakteristiker 
 
8a) Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden och antalet 
styrelseledamöter. 
 
8b) Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden och antalet 
styrelseledamöter. 
 
8c) Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden och andelen 
kvinnor i styrelsen. 
 
8d) Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden och andelen 
angloamerikanska styrelseledamöter. 
 
Tabell 6.20 : Korrelation mellan följsamhetsindexet och styrelsens karakteristik

1 2 3
Korrelationskoeff. 0,618 0,149 -0,589
Signifikans 0,000 0,065 0,000
Korrelationskoeff. 0,292 0,249 -0,319
Signifikans 0,001 0,005 0,000
Korrelationskoeff. 0,159 0,029 -0,149
Signifikans 0,053 0,384 0,065

Antal 

styrelseled.
Andelen kv. I 

st.
Andelen 

angloam.  
 
Testet visar på att antalet styrelseledamöter samt andelen kvinnor i styrelsen är starkt positivt 
korrelerade med graden av följsamhet. Även de övriga indexen är signifikant korrelerade med 
dessa två variabler i den förutspådda riktningen.  
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Vi kan vidare konstatera att det finns ett svagt signifikant samband mellan graden av 
följsamhet och andelen angloamerikanska styrelseledamöter. 
 
Utifrån den multipla regressionsanalysen framgick det att vi endast kunde säkerställa det 
positiva statistiska sambandet till antalet styrelseledamöter. 
 
Hypotesen om att det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och antalet styrelseledamöter kan inte förkastas. 
 
Hypotesen om att det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och antalet styrelseledamöter förkastas. 
 
Hypotesen om att det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden 
och andelen kvinnor i styrelsen förkastas. 
 
Hypotesen om det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot koden och 
andelen angloamerikanska styrelseledamöter förkastas. 
 
Hypotes nr. 9: De svenska bolagen kommer att följa koden i större utsträckning än de 
tjeckiska.  
 
För att pröva denna hypotes har T-testet gjorts. I T-testet jämförs två populationer vars värden 
antas vara oberoende av varandra (Djurfeldt, 2008).  
 

Medelvärde T-test signifikans
1 Sverige 52,15

Tjeckien 27,69
2 Sverige 6,23

Tjeckien 1,88
3 Sverige 41,62

Tjeckien 70,43

Tabell 6.21 : Samband mellan följsamhetsindexet och landet

0,000

0,000

0,000  
 
Testet visar på att de svenska bolagen följer koden i högre grad än de tjeckiska och detta 
samband är signifikant. Samma slutsats har vi kommit fram till även i den multipla 
regressionsanalysen. 
 
Hypotesen om att de svenska bolagen följer koden i större utsträckning kan inte uteslutas. 

6.3 Test på följsamhet av kodernas gemensamma regler 
 
För att fördjupa oss ytterligare har vi även valt att undersöka hur de olika 
förklaringsvariablerna samvarierar med följsamhet gentemot kodernas enskilda regler. För 
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detta ändamål har vi valt de regler som är gemensamma för både Sverige och Tjeckien, 
eftersom antalet observationer är tillräckligt stort. Av samma orsaker som vi tidigare har 
nämnt, ingår inte de svenska obligatoriska bolagen i analysen. 
 
Analysen genomförs med hjälp av logistisk regression, som används när den beroende 
variabeln är av binär karaktär (Djurfeldt et al., 2008). Korrelationsmatrisen visar på ett flertal 
signifikanta samband mellan de enskilda reglerna och de förklaringsvariablerna. Samtidigt 
förekommer det multikollinearitetsproblem, eftersom ett antal oberoende variabler är 
signifikant korrelerade med varandra. 
 
Tabell 6.22: Korrelationsmatris 

1

,109 1

,393** ,147 1

,254** ,013 ,077 1

,563** ,070 ,647** ,085 1

,177 ,392** ,147 ,116 ,215* 1

-,282** ,096 -,267** ,007 -,306** ,154 1

-,157 -,114 ,015 ,094 -,091 -,138 -,173 1

,104 ,472** ,239* -,076 ,175 ,294** ,051 ,009 1

,044 ,034 -,092 ,054 ,059 ,156 ,253* -,076 -,103 1

,119 ,195* ,073 ,098 ,194* ,257** ,230* -,054 ,295** ,134 1

,504** ,097 ,359** ,366** ,469** ,284** -,134 -,085 ,077 ,015 ,298** 1

,360** -,118 ,093 ,178 ,183 -,066 -,260** -,031 -,066 -,035 -,127 ,174 1

,064 ,144 ,064 ,083 ,139 -,068 -,185 ,182 ,188 -,175 -,059 ,021 ,093 1

-,641** ,044 -,343** -,188 -,426** ,044 ,554** ,133 ,052 ,184 ,242* -,414** -,379** -,171 1

R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

R.6.

1.Ägarstruktur

2.Skuldsättningsgrad

3.Korsnoteringar

4.ROA

5.Omsättning

6.Antal styrelseled.

7.Andelen kv. i st.

8.Andelen angloam. i st.

9.Land

R.1. R.2. R.3. R.4. R.5. R.6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-sidig).**. 

Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-sidig).*. 
 

Vi låter bli att kommentera de variabler som även blev signifikanta när följsamhetsindexet 
testades i den multipla regressionsanalysen. Fokus ligger alltså på de variabler som endast 
blev signifikanta i de logistiska regressionerna. 
 
Regel nr. 1: Har bolaget en valberedning/nomineringskommitté? 
 

B-värde Standard fel Signifikans
Ägarstruktur 0,000 0,000 0,572
Skuldsätt -0,011 0,017 0,510
Korsnot 2,488 1,455 0,087
Roa 0,026 0,019 0,189
Antal_styrelseled 0,678 0,248 0,006
Andelen_kvinnor 3,995 2,390 0,095
Andelen_angloamer. -0,997 4,894 0,839
Land -4,352 1,268 0,001
Konstant -3,117 1,722 0,070

Modellens sig./Nagelkerke R
2
/Overall 

Percentage:0,000/69/88

Tabell 6.23: Logistisk regression mellan regel 1 och förklaringsvariablerna
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När hela vår teoretiska utgångsmodell testades blev ingen variabel signifikant. Först när 
variabeln omsättning exkluderades från modellen uppstod ett svagt samband mellan regel 1 
och andelen kvinnliga styrelseledamöter, samt korsnoteringar. Dessutom fanns det ett starkt 
samband till land och antal styrelseledamöter. Den logistiska regressionen antyder då att ju 
större andelen kvinnliga styrelseledamöter är, desto större benägenhet finns det att inrätta en 
valberedning, givet att de övriga variablerna är oförändrade. 
 
Regel nr. 2: Har bolaget en internrevision alternativt utvärderar bolaget årligen behovet 
av en sådan? 
 
Modellen gällande regel 2 blev inte signifikant. 
 
Regel nr. 3: Har bolaget ett revisionsutskott? 
 
Tabell 6.24: Logistisk regression mellan regel 3 och förklaringsvariablerna

B-värde Standard fel Signifikans
Ägarstruktur 0,000 0,000 0,064
Skuldsätt 0,012 0,017 0,496
Korsnot 3,382 1,688 0,045
Roa 0,007 0,018 0,708
Omsättning 0,000 0,000 0,172
Antal_styrelseled 0,458 0,203 0,024
Andelen_kvinnor -0,901 2,389 0,706
Andelen_angloamer. -3,460 4,876 0,478
Land -10,889 7,922 0,169
Konstant -3,481 1,734 0,045

Modellens sig./Nagelkerke R
2
/Overall 

Percentage:0,000/46,7/80,8  
 
I studien beträffande sambandet mellan regel 3 och en uppsättning av de förklarande 
variablerna fann vi ett svagt negativt signifikant samband med ägarstruktur, d.v.s. ju mer 
koncentrerat ägande desto mindre är sannolikheten för att ett revisionsutskott inrättas, givet att 
de övriga variablerna är oförändrade. Tabell 6.24 visar även på ett signifikant samband med 
korsnotering och antalet styrelseledamöter. Om variabeln land, som enligt 
korrelationsmatrisen är korrelerad med ett antal övriga variabler, plockas bort från modellen 
blir de påvisade sambanden än mer signifikanta. 
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Regel nr. 4: Framgår det från årsredovisningen den information om 
styrelseledamöterna som krävs enligt koderna? 
 
Tabell 6.25: Logistisk regression mellan regel 4 och förklaringsvariablerna

B-värde Standard fel Signifikans
Ägarstruktur 0,000 0,000 0,967
Skuldsätt 0,029 0,016 0,077
Korsnot -13,227 165,082 0,936
Roa -0,049 0,043 0,255
Omsättning 0,001 0,001 0,210
Antal_styrelseled 0,734 0,378 0,052
Andelen_kvinnor 2,399 2,852 0,400
Andelen_angloamer. 117,660 53476,642 0,998
Land 0,052 1,265 0,967
Konstant -3,658 2,186 0,094

Modellens sig./Nagelkerke R
2
/Overall 

Percentage:0,002/43,7/87,9  
 
Vid undersökningen av sambandet mellan regel 4 och en uppsättning av förklarande variabler 
framkom det att det finns ett svagt signifikant samband mellan denna regel och skuldsättning, 
samt antal styrelseledamöter. Variabeln skuldsättning har dock, vid borttagandet av land och 
omsättning, inte visat sig vara signifikant längre. Därför är det för osäkert att dra en slutsats 
gällande denna. Däremot har variabeln antalet styrelseledamöter visat sig vara stabil i 
samtliga testade modeller och därmed kan vi statistiskt påvisa att ju större styrelsen är desto 
större benägenhet finns det att redovisa den information om styrelseledamöterna som krävs 
enligt koderna. 
 
Regel nr.5: Har bolaget ett ersättningsutskott? 
 
Tabell 6.26: Logistisk regression mellan regel 5 och förklaringsvariablerna

B-värde Standard fel Signifikans
Ägarstruktur 0,000 0,000 0,011
Skuldsätt -0,010 0,017 0,539
Korsnot 1,483 1,942 0,445
Roa 0,024 0,020 0,249
Omsättning 0,001 0,001 0,093
Antal_styrelseled 0,554 0,227 0,015
Andelen_kvinnor -0,284 2,578 0,912
Andelen_angloamer. 3,266 4,939 0,508
Land -14,000 50,912 0,783
Konstant -2,418 1,695 0,154

Modellens sig./Nagelkerke R
2
/Overall 

Percentage:0,000/64,1/86,9  
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I tabell 6.26 ovan visas ett signifikant samband mellan regel 5 och variablerna ägarstruktur, 
omsättning och antal styrelseledamöter. Om två av de mest korrelerade 
förklaringsvariablerna, land och omsättning, plockas bort från modellen uppvisar både antal 
styrelseledamöter och ägarstruktur ett starkt signifikant samband. Dessutom blir även 
variabeln korsnotering signifikant. Ju mer koncentrerad ägarstruktur, desto mindre benägenhet 
finns det att inrätta ett ersättningsutskott, förutsatt att de övriga variablerna hålls konstanta. 
 
Regel nr. 6: Framgår det från årsredovisningen om koden tillämpas och hur? 
 
Modellen gällande regel 6 blev inte signifikant. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel redovisas de slutsatser och reflektioner som vi har dragit utifrån den 
genomförda analysen i föregående kapitel. Dessutom ges ett förslag till fortsatt forskning,  

 
Det övergripande syftet med vårt arbete har varit att göra en komparativ studie mellan Sverige 
och Tjeckien avseende tillämpning av respektive lands bolagskod. Vi ville även klarlägga 
vilka faktorer som kan förklara bolagens val att följa koden. 

7.1 Forskningsfråga nr.1: Hur tillämpas koderna i Sverige och i Tjeckien? 
Utifrån analysens första del drar vi slutsatsen att koden tillämpas i en mycket högre 
utsträckning i Sverige än i Tjeckien. 
 
Vad det gäller Sverige var tillämpningen som störst bland den grupp av bolag för vilka 
tillämpningen är obligatorisk. Dessa bolag uppvisar en hög följsamhet gentemot de regler som 
ingick i indexet, och det var endast någon enstaka regel per bolag som inte följdes, men då 
förklarades avvikelsen i stället. Bland de bolag som endast rekommenderas att tillämpa koden 
var det i genomsnitt drygt hälften av reglerna som följdes och enbart i snitt en regel som 
förklarades. Vi kan konstatera att principen ”följ eller förklara”, som den svenska koden 
bygger på, inte har fått något större genomslag i deras praxis. 
 
Principen ”följ eller förklara” tillämpas i en ännu mindre utsträckning bland de tjeckiska 
bolagen, där inga bolag åläggs att tillämpa koden. I snitt följdes ungefär en tredje del av 
reglerna och i snitt följdes inte men förklarades mindre än en regel. Värt att notera är att även 
de tjeckiska bolag som påstod att de tillämpade koden inte hade angivit någon förklaring för 
de regler som de inte följde. Enligt European Corporate Governance Forum är det avgörande 
för kodernas tillämpning att det finns en lagstadgad skyldighet att följa eller förklara 
(Svernlöv, 2006). Föreliggande studie har bekräftat detta påstående. 

7.2 Forskningsfråga nr.2: Vilka faktorer kan förkla ra bolagens val att följa 
koden? 
 
Hypotes nr. 1: Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och ägarkoncentrationen. 
 
Utifrån agentteorin har vi resonerat oss fram till att konflikter mellan ägare och principaler 
uppstår i en större utsträckning bland bolag med en större ägarspridning. Med denna 
utgångspunkt har de en större benägenhet att följa koden, i ett försök att eliminera dessa 
konflikter. 
 
Trots att den bivariata analysen stödde vårt antagande om sambandet, var vi tvungna att 
förkasta hypotesen, eftersom inget signifikant samband kunde påvisas i den multipla 
regressionsanalysen.   
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Däremot har ägarstrukturen visat sig ha ett negativt signifikant samband med följsamheten 
gentemot reglerna 3 och 5, vilka berörde om bolaget har inrättat ett revisions- respektive ett 
ersättningsutskott. Ju mer koncentrerad ägarstruktur ett bolag har, desto mindre benägenhet 
finns det att inrätta dessa utskott. 
 
Vad det gäller revisionsutskottet är det sannolikt att det i bolag med en mer spridd 
ägarstruktur finns ett större behov av en oberoende övervakning av revisorernas arbete. 
Samtidigt är agentens kontakt med principalen av en mer formell karaktär än i bolag med en 
mer koncentrerad ägarstruktur, där ägarna och ledningen i en del fall t.o.m. är samma 
personer. Det medför att principaler i bolag med en spridd ägarstruktur har ett större behov av 
ett ombud som sköter deras övervakning. Därför är det naturligt att dessa bolag vill följa den 
formalia som koden stipulerar på det området, viket leder till att bolaget inrättar ett 
revisionsutskott. 
 
Till en av de mest kontroversiella frågorna hör de som berör ersättningar till de ledande 
befattningshavarna. Det handlar framför allt om bolag med en spridd ägarstruktur, där risken 
för att ledningen berikar sig på ägarnas bekostnad är som störst, eftersom det inte finns någon 
stor ägare som känner ett ansvar för att se till att sådana excesser inte förekommer.   
Ersättningsutskottet, som utgör ett oberoende organ som har till uppgift att bereda frågor 
kring ersättningar och andra anställningsvillkor, kan vara en bidragande faktor till att 
konflikter kring dessa frågor minskas i bolag med en mer spridd ägarstruktur. 
 
Hypotes nr. 2: Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och skuldsättningsgraden. 
 
Denna hypotes grundas på agentteorins förutsättningar. Det kan antas att skulden i sig 
fungerar som ett övervakningsverktyg och i de mer skuldsatta bolagen tar därför långivarna på 
sig en kontrollfunktion över ledningen i en större utsträckning. Det finns därmed övervakning 
nog, så det blir inte fullt så angeläget för bolaget att följa koden. 
 
Varken den bivariata analysen eller den multipla regressionsanalysen stödde vår teori 
angående skuldsättningsgraden. Därför förkastades denna hypotes. 
 
Hypotes nr. 3: Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och korsnoteringen. 
 
Denna hypotes grundar sig på institutionell teori och förutsäger att bolagen som är 
korsnoterade utsätts för mer påtryckningar i den internationella miljön än vid enbart en 
inhemsk notering. Det kan gälla både regulativa och imiterande påtryckningar som uppstår i 
den internationella miljön. 
 
Utifrån den bivariata analysen kunde inte sambandet påvisas, men den multipla 
regressionsanalysen visade däremot på ett signifikant samband. Vi kan då konstatera, att i 
förhållande till valet att följa koden kan sambandet med korsnotering bekräftas som en 
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förklarande variabel. Detta utfall har dock åstadkommits genom att en annan signifikant 
förklarande variabel, storleken, plockades bort från den teoretiska modellen. 
 
Hypotes nr. 4: Bolag inom samma bransch kommer att följa koden i samma 
utsträckning. 
 
Härledningen av denna hypotes bygger på den institutionella teorin. Enligt denna teori 
imiterar bolagen varandra för att anses som legitima i sina egna organisatoriska fält, som kan 
utgöras av en bransch. 
 
Vad det gäller de svenska bolag som åläggs att tillämpa koden beror deras likriktning när det 
gäller deras följsamhet mot koden snarare på de regulativa påtryckningarna än att de skulle 
imitera varandra utifrån att de tillhör samma bransch. Angående de frivilliga svenska bolagen 
kunde vi inte påvisa att bolag inom samma bransch imiterar varandra i avseende på följsamhet 
gentemot koden. 
 
För de tjeckiska bolagen har det gjorts en mer detaljerad branschindelning, vilket resulterade i 
att inom två branscher kunde vi konstatera att bolagen följde koden i ungefär samma 
utsträckning. Eftersom osäkerheten är stor angående om vi har delat bolagen på ett korrekt 
sätt utifrån den institutionella teorin, så väljer vi att inte att acceptera denna hypotes för de två 
tjeckiska branscherna. 
 
Hypotes nr. 5: Lönsamhet 
 
Hypotesen grundar sig på agentteorin. Bolag med en svag eller ingen lönsamhet alls kan inte 
lugna sina investerare eller sina potentiella dito med höga vinster utan för dem blir det än mer 
angeläget att följa koden, i ett försök att reducera deras oro. Den motsatta hypotesen grundar 
sig kortfattat på att vi tror att följsamhet gentemot koden kan dränera bolagen på management 
och pengar, vilket mest påverkar de resurssvaga bolagen. 
 
Hypotes nr. 5a): Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och lönsamheten. 
 
I varken den bivariata testen eller den multipla regressionsanalysen kunde ett sådant samband 
statistiskt säkerställas. 
 
Hypotes nr. 5b): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och lönsamheten. 
 
Det bivariata testet kunde inte påvisa detta samband, dock framgick ett svagt positivt samband 
i den multipla regressionsanalysen när variabeln omsättning exkluderades från modellen. När 
även variabeln ägarstruktur plockades bort blev sambandet signifikant på 5 % nivån. När de 
övriga lönsamhetsmåtten ROE och rörelsemarginal togs in i modellen i stället för ROA blev 
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de inte signifikanta. Det positiva sambandet kunde därför statistiskt påvisas enbart för 
lönsamhetsmåttet ROA. 
 
Hypotes nr. 6: Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och bolagets storlek. 
 
Härledningen av denna hypotes bygger både på agent- och den institutionella teorin. Enligt 
agentteorin finns det ett positivt samband mellan andelen av det externa kapitalet och 
agentkostnaderna, samtidigt som de större företagen tenderar ha en större andel av det externa 
kapitalet. Genom att följa koden kan bolagen minska sina agentkostnader. Utifrån 
institutionell teori kan det antas att det är de största och mest kända företagen som påverkas 
mest av de externa påtryckningarna, då de är mer synbara. 
 
Både de bivariata testen och den multipla regressionsanalysen uppvisade ett signifikant 
samband med storleksmåtten. Marknadsvärde uppvisade enbart ett svagt samband, medan de 
övriga på 5 % nivån. Vi har då statistiskt säkerställt att ju större bolaget är desto mer benäget 
är det att följa koden. Storleksmåtten har dock visat sig vara signifikant korrelerade med ett 
antal andra förklarande variabler, vilket ledde till att storleken plockades bort från den 
teoretiska modellen. 
 
Hypotes nr. 7: Bolagets ålder 
 
Båda hypoteserna angående bolagets ålder testades enbart på de svenska bolagen, då det inte 
var relevant att samla in denna information om de tjeckiska.  
 
Hypotes nr. 7a): Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och bolagets ålder. 
 
Hypoteserna angående bolagets ålder härleddes utifrån den institutionella teorin. De äldre 
bolagen bör uppvisa ett starkare motstånd till externa påtryckningar eftersom de har blivit 
institutionella, centrala och starka spelare på marknaden.  
 
Hypotesen gällande det negativa sambandet mellan följsamhet gentemot koden och bolagets 
ålder förkastades. 
 
Hypotes nr. 7b): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och bolagets ålder. 
 
Å andra sidan kan man argumentera att de äldre bolagen låter sig påverkas av externa 
påtryckningar i en större utsträckning än de yngre, eftersom de i regel är bättre ekonomiskt 
rustade för att kunna arbeta med koden. 
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I förhållande till valet att följa koden kunde sambandet med bolagets ålder påvisas som en 
förklarande variabel enligt den bivariata analysen, men eftersom denna förklarande variabel 
inte ingick i den multipla regressionsanalysen var det för osäkert att dra en sådan slutsats. 
 
Hypotes nr. 8: Styrelsens karakteristiker 
 
Hypoteserna 8 a,b,c och d grundar sig på agentteorin. Styrelsen anses utgöra en av de 
mekanismer som är avsedda att råda bot på agentproblemen. Dess karakteristik, så som 
storlek eller sammansättning, kan påverka följsamheten gentemot koden. 
 
Hypotes nr. 8a): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och antalet styrelseledamöter. 
 
I styrelser där det finns ett stort antal ledamöter borde de kunna dra nytta av den större och 
bredare kunskapsbas som de tillsammans besitter. Detta borde öka sannolikheten för att de 
följer koden. Samtidigt finns det en större chans för att en styrelse med ett större antal 
ledamöter har fler oberoende ledamöter, något som positivt påverkar aktieägarnas 
nyttomaximering. 
 
I förhållande till valet att följa koden kan det positiva sambandet med bolagets antal 
styrelseledamöter påvisas som en förklarande variabel. Utifrån detta kan vi statistiskt påvisa 
att ju större styrelse, desto mer kommer bolaget att följa koden. Antal styrelseledamöter 
uppvisar dock ett signifikant samband med två av de övriga förklarande variablerna, storleken 
och landet, något som bidrar till de multikollinaritetsproblem som vår modell är behäftad 
med. Det är förmodligen så att större bolag tenderar ha ett större antal styrelseledamöter, 
vilket i sin tur påverkar följsamheten gentemot koden. Samtidigt tenderar de svenska 
styrelseledamöterna vara fler till antalet än de tjeckiska, vilket gör att de svenska bolagen har 
bättre förutsättningar att följa koden än de tjeckiska. 
 
Hypotes nr. 8b): Det finns ett negativt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och antalet styrelseledamöter. 
 
Styrelser med ett stort antal ledamöter riskerar problem såsom hämmande inre processer. 
Dessutom finns det en större risk för att styrelser med ett stort antal ledamöter drabbas av 
problem såsom försämrad koordination, kommunikation och fraktionsbildningar. Detta kan 
leda till en försämrad beslutsförmåga och att den övervakande mekanismen försämras. 
 
Denna hypotes förkastades, då den multipla regressionsanalysen visade på det motsatta 
utfallet. 
 
Hypotes nr. 8c): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och andelen kvinnliga ledamöterna i styrelsen. 
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Kvinnor borde påverka bolagens följsamhet gentemot koden på ett positivt sätt eftersom den 
statistik som vi har tagit del av visar att de generellt sett är mer laglydiga än män. 
 
Den bivariata analysen visade på att andelen kvinnor i styrelsen blev signifikant korrelerade 
med graden av följsamhet i den förutspådda riktningen. Den multipla regressionsanalysen har 
dock inte bekräftat detta utfall. 
 
Vid analys av regel 1, som avser inrättandet av en valberedning, kunde vi påvisa ett svagt 
signifikant samband mellan denna regel och andelen kvinnliga styrelseledamöter. Med tanke 
på den svaga signifikans som har uppvisats vill vi inte dra några långtgående slutsatser, men 
den kanske pekar mot att vår teori om kvinnors laglydighet har en viss bärighet, samtidigt 
som vi tycker att det uppmanar till vidare forskning. 
 
Hypotes nr. 8d): Det finns ett positivt statistiskt samband mellan följsamhet gentemot 
koden och andelen angloamerikanska ledamöter i styrelsen. 
 
Denna hypotes utvecklades även utifrån den institutionella teorin, nämligen de normativa 
påtryckningarna. De angloamerikanska styrelseledamöterna kan antas, via normativa 
påtryckningar, påverka följsamheten gentemot koden positivt, eftersom de kommer från 
länder där koderna har en längre tradition. 
 
Den bivariata analysen visade på ett svagt positivt samband mellan graden av följsamhet och 
andelen angloamerikanska ledamöter i styrelsen. Vi kunde dock inte acceptera hypotesen då 
den inte blev signifikant i den multipla regressionsanalysen. 
 
Hypotes nr. 9: De svenska bolagen kommer att följa koden i en större utsträckning än 
de tjeckiska.  
 
Utifrån den institutionella uppsättningen i respektive land har vi resonerat kring vilket av de 
undersökta ländernas bolag som har den största benägenheten att följa koden. Vi har 
förutspått att de svenska bolagen skulle ha en högre följsamhet gentemot koden, eftersom de 
har ett mer spritt ägande, verkar på en mer utvecklad kapitalmarknad och utifrån den 
kulturella hypotesen har ett starkare transparent förhållningssätt mot kapitalmarknaden. 
 
I den multipla regressionsanalysen bekräftades hypotesen, dock är variabeln land signifikant 
korrelerad med ett flertal av de övriga förklaringsvariablerna. Något som bidragit till de 
multikollinaritetsproblem, som har förekommit i vår teorimodell. 
 
”Följer ej, men förklarar”-index och ”följer ej, fö rklarar ej”-index 
 
Vi undersökte även de statistiska sambanden mellan de förklarande variablerna och ”följer ej, 
men förklarar”-, respektive ”följer ej, förklarar ej”-indexen.  
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Vad det gäller ”följer ej, men förklarar”-indexet har den multipla regressionsanalysen 
uppvisat att de svenska bolagen väljer detta alternativ oftare än de tjeckiska samt att positivt 
signifikant samband hittades mellan indexet och variabeln korsnotering.  
 
När ”följer ej, förklarar ej”-indexet analyserades gav det näst intill ett motsatt utfall i 
förhållande till följsamhetsindexet. Vilket kunde ha förväntats, eftersom bara ett fåtal bolag 
valde alternativet ”följer ej, men förklarar” och att det nära nog kan beskrivas som om de inte 
valde ”följa”, så valde de alternativet, ”följer ej, förklarar ej”. Även komposit- och 
tillämpningsindexet gav ett mycket snarlikt resultat som följsamhetsindexet. 

7.2.1 Sammanfattning av accepterade hypoteser: 

Nedanstående bild sammanfattar de faktorer som blev signifikanta och även utpekar de 
möjliga samband de emellan. 
 

 
Den multipla regressionsanalysen resulterade i att hypoteserna angående bolagets storlek, 
antal styrelseledamöter, utländsk notering samt hemland inte kunde förkastas. Samtidigt har 
denna analys avslöjat att vår teoretiska modell präglades av multikollinearitetsproblem, som 
menligt inverkade på analysens utfall. Variabeln land uppvisade en signifikant korrelation 
med följande förklaringsfaktorer: ägarstruktur, antal styrelseledamöter, storlek och andel 
kvinnor i styrelsen. Variabeln storlek har varit signifikant korrelerat med land, antal 
styrelseledamöter, ägarstruktur samt korsnotering.  

7.3 Slutdiskussion 
 
Von Werder et al. (2005) har kommit fram till att bolagets storlek är positivt korrelerad med 
följsamhet gentemot koden, något som denna studie har bekräftat. De stora bolagen förfogar 

Hemlandets 
påverkan 

Storlek 

Antal 
styrelseledamöter 

Korsnotering 

Följsamhet 
gentemot koden 

Lönsamhet 
(ROA) 

Den streckade linjen mellan ”storlek” och ”följsamhet gentemot koden” indikerar på att storleken inte ingår i den 
slutliga modellen. 
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över större resurser och är omgärdade av ett större intresse från allmänheten, vilket antagligen 
medför den högre graden av följsamhet. Storleken är sedan genom antalet styrelseledamöter 
och utländsk notering positivt korrelerad med graden av följsamhet. 
 
Den institutionella miljö som bolagen verkar i har dock visat sig vara en annan avgörande 
faktor. Trots att koden infördes i Tjeckien fyra år tidigare än i Sverige kan vi konstatera att 
den inte enbart tillämpas i en mindre grad, utan även på ett felaktigt sätt. Även de bolag som 
deklarerar kodens tillämpning nämner inte alltid vilka regler de avviker ifrån och varför. 
Orsaken till detta är att koden utgör ett helt frivilligt regelverk som inte verkar vara 
högprioriterat bland de berörda institutionerna, exempelvis riksbanken och börsen, något som 
vi noterade i våra kontakter med dessa institutioner. Malý et al. (2007) hävdar dock att man 
nuförtiden tittar på lösningar som skulle innebära att även koden i Tjeckien skulle bli ett 
tvingande regelverk. En annan avgörande anledning till den svaga tillämpningen är säkerligen 
att den tjeckiska kapitalmarknaden inte är lika mogen som den i Västeuropa och är därför inte 
redo att tillämpa en sådan reglering. Vilket även visade sig i att de svenska bolag som inte 
omfattades av koden, tillämpade den i en högre utsträckning än de tjeckiska.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vårt främsta bidrag till forskningen på det här området är att den institutionella miljön är av 
avgörande betydelse för kodernas efterlevnad. Vi har dock inte lyckats hitta några andra 
direkta faktorer utöver lönsamheten, mätt i ROA. Vi anser dock att några av de föreslagna 
hypoteserna, så som den rörande andelen angloamerikanska styrelseledamöter eller andelen 
kvinnor i styrelsen är värda att utredas vidare, eftersom den bivariata analysen antydde att det 
fanns att en signifikant korrelation mellan dessa och graden av följsamhet. Även 
ägarstrukturen kan vara av intresse för fortsatta studier, utifrån att dess statistiska samband har 
påvisats vid testet av två av kodernas sex gemensamma regler. 
 
Att vi valde att undersöka länderna Tjeckien och Sverige medförde dock vissa begränsningar 
för denna studie. Det faktum att koden inte är formellt bindande för de tjeckiska bolagen 
ledde till att vi fick exkludera de svenska obligatoriska bolagen från undersökningen och 
studera följsamheten enbart hos de frivilliga bolagen. Detta medförde att alternativet ”följer 
ej, men förklarar” inte ordentligt kunde analyseras, eftersom de ”frivilliga” bolagen ” sällan 
valde detta alternativ. 
 
I inledningen har vi även resonerat kring kodernas stora likhet med varandra och vad det kan 
innebära för deras tillämpning i skilda institutionella miljöer. För att kunna svara på denna 
fråga hade det krävts att de valts ut ett antal länder där koderna är formellt bindande. Då 
kunde det undersökas genom att studera avvikelser från kodernas rekommendationer, om de 
koder som är bättre anpassade till de inhemska förutsättningarna uppvisar högre grader av 
följsamhet, än de koder som snarare bygger på de internationella ”best practice”-
rekommendationerna. 
 
I arbetet med operationaliseringen av den svenska och tjeckiska koden har vi iakttagit att vissa 
regler var mer kontroversiella än andra, utifrån att vissa regler strider emot bolagsledningens 
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egna intressen. Det hade varit intressant att sortera in reglerna i ett antal kategorier utifrån 
deras ”kontroversiella” grad och undersöka om följsamheten mot de mindre kontroversiella 
reglerna är större och framförallt tagit reda på de orsaker till varför de följer resp. inte följer. 
Liksom Chizema (2008), som undersökte följsamheten gentemot en regel som ansågs vara 
som kontroversiell för bolagsledningen. 
 
Från och med den 1 juli 2008 infördes den nya reviderade koden som omfattar samtliga 
noterade bolag, vilket ger möjligheter till ett flertal olika forskningsområden. Exempelvis att 
ta reda på till vilken grad det påverkar följsamheten för de bolag som tidigare inte var tvungna 
att tillämpa koden. Dessutom är vi i skrivande stund inne i en ekonomisk kris, som är den 
värsta på flera decennier, och med några års perspektiv på denna vore det intressant att se på 
hur bolagen prioriterar kodens följsamhet under sådana omständigheter. 
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Bilaga 
 
Checklistan utifrån vilken samtliga indexen konstruerades: 
 
*Indikerar gemensamma regler 
 
För varje regel kunde uppstå följande alternativ: 
 
Följer. 
 
Följer ej, men förklarar. 
 
Följer ej, förklarar ej. 
 
 

Sverige 
 
1)Offentliggjorde bolaget tid och ort för bolagsstämman senast i samband med tredje 
kvartalsrapporten? 
 
1.1.1 
 
Tid och ort för bolagsstämman ska redovisas senast i samband med den rapporten för det 
tredje kvartalet, samtidigt som den även ska redovisas på bolagets hemsida.  
 
2)Finns protokoller avseende stämmorna tillgängliga på bolagets hemsida? 
 
1.4.5 
 
Den senaste ordinarie bolagsstämmans och en eventuellt efterföljande extra bolagsstämmas 
protokoll ska finnas tillgänglig på bolagets hemsida. 
 
3)Har bolaget en valberedning?* 
 
2.1.1 
 
Enligt koden ska bolaget ha en valberedning som representerar deras ägare. Valberedningens 
ledamöter ska utses av bolagsstämman, alternativt så ska stämman åtminstone ange hur 
ledamöterna utses.  
 
4)Om bolaget har en valberedning, skall majoriteten av dessa inte vara 
styrelseledamöter. 
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2.1.2 
 
Styrelsens ledamöter får inte bilda en majoritet i valberedningen, vilken får bestå av 
sammanlagt max 3st ledamöter. Till ledamot i valberedningen skall inte utses någon från 
bolagets ledning och till valberedningens ordförande skall inte heller någon från styrelsen 
utses. 
 
I valberedning på 3 ledamöter kan således 1 ledamot från styrelsen ingå och om 2 ledamöter 
ska ingå så blir de alltså tvungna att utöka antalet ledamöter i valberedningen till 5 personer. 
 
5)Utvärderas styrelsens arbete årligen genom en systematisk och strukturerad process? 
 
3.1.2 
 
Genom styrelsens försorg ska det se till att deras arbete blir årligen utvärderat ”genom en 
systematisk och strukturerad process”. 
 
6)Väljs styrelsens ordförande av bolagsstämman? 
 
3.4.1 
 
Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. 
 
Motivet till denna regel är att styrelseordförandens roll har väsentligt stärkts det senaste 
decenniet och även dennes speciella ansvar i förhållande till de övriga styrelseledamöterna. 
Undantaget i de fall då ordföranden går mitt under sin mandatperiod, då får styrelsen utse en 
ny ordförande med ett mandat fram till nästa bolagsstämma. 
 
7)Granskas bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt av bolagets revisor? 
  
3.6.3 
 
Bolagets revisor skall översiktligt granska halvårs- eller niomånadersrapporten. 
 
Begreppet ”översiktlig granskning” innebär att revisorn ställer en del frågor till bolagets 
anställda, analyserar bolagets finansiella data och slutligen tillstyrker det. Säkerheten i denna 
granskning bedöms därför som begränsad i en jämförelse med revision. 
 
8)Avger styrelsen en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den 
finansiella rapporteringen är organiserad? 
 
3.7.2 
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En rapport över den interna kontrollen ska årligen ske genom styrelsens försorg, vilken ska 
beskriva hur både den finansiella rapporteringen fungerar och hur den är organiserad. 
 
Denna regels syfte är att ge en rimligt hög säkerhet beträffande kvaliteten på finansiella 
rapporteringen. 
 
9)Har bolaget en internrevision, alt. att styrelsen utvärderar årligen behovet av en 
sådan? * 
 
3.7.3 
 
Styrelsen ska årligen utvärdera denna granskningsfunktion och även motivera sitt 
ställningstagande i rapporten över den interna kontrollen.  
 
Ansvaret för den interna kontrollen ligger främst hos styrelsen, men även verkställande 
direktören och organisationen är ansvariga för den. 
 
10)Har bolaget inrättat ett revisionsutskott? * 
 
3.8.2 
 
Revisionsutskott som enligt koden styrelsen måste inrätta ska bestå av minst tre representanter 
från bolagets styrelse. Revisionsutskottets majoritet ska dock vara oberoende i sin relation till 
bolaget och minst en av dem ska dessutom vara oberoende till bolagets större ägare. Vidare 
säger koden att en ledamot ska vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare, 
dessutom får en ledamot från bolagsledningen inte vara ledamot av revisionsutskottet.  
 
11)Har bolaget ett ersättningsutskott? * 
 
4.2.1 
 
Ersättningsutskottet ska inrättas av styrelsen och bereda frågor kring ersättningar och övriga 
anställningsvillkor. Visserligen kan styrelsens ordförande även vara ersättningsutskottets 
ordförande, dock ska resterande ledamöterna i ersättningsutskottet vara oberoende mot 
ledningen.  
 
Utöver ovanstående beskrivning, så ger inte koden någon ytterligare beskrivning av vilka 
uppgifter som ersättningsutskottet ska ägna sig åt. EU-rekommendationen är däremot mer 
långtgående i sin beskrivning och kan fungera som god vägledning för arbetet i 
ersättningsutskottet. Deltar inte en styrelseledamot från bolagsledningen, så går det bra för 
mindre bolag att sköta ersättningsutskottets arbete inom ramarna för det ordinarie 
styrelsearbete. 
 
12)Är information om bolagsstyrningen samlad i ett koncist avsnitt i årsredovisningen? 
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5.1.1 
 
En särskild rapport som behandlar bolagsstyrningsfrågor ska bifogas till årsredovisningen. 
 
I bolagsstyrningsrapporten ska det framgå hur bolaget tillämpar koden, samt förklaringar till 
eventuella avvikelser från koden. Bolagsstyrningsrapporten ska ingå som en del i bolagets 
årsredovisning. 
 
13)Framgår det från årsredovisningen om koden tillämpas och hur? * 
 
5.1.2 
 
Det ska framgå i bolagsstyrningsrapporten på överskådligt sätt hur bolaget har tillämpat 
koden under det gångna räkenskapsåret. Där de även ska redogöra för vilka regler som det 
avvikits ifrån och tydligt redovisa skälen till det. 
 
För tydlighetens skull bör förklaringarna samlas i ett separat stycke i 
bolagsstyrningsrapporten, men det är dock inget krav från koden. Förklaringar kan lämnas i 
samband med redovisningen av de enskilda reglerna i bolagsstyrningsrapporten. 
 
14)Framgår från bolagets årsredovisning på vilket sätt styrelsen säkerställer kvaliteten i 
den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med bolagets revisor? 
 
 5.1.3 & 3.8.1 
 
Det ska framgå i bolagsstyrningsrapporten på vilket sätt som styrelsen säkerställer kvaliteten i 
den finansiella rapporteringen och även hur de kommunicerar med bolagets revisor. 
 
Reglernas samfällda syfte är skapa klarare rutiner för denna rapportering genom att tydliggöra 
ansvaret för den. 
 
15)Från årsredovisningen ska framgå en redogörelse för hur beredningen av tillsättning 
av styrelse och revisor är organiserad. 
  
5.1.4 I 
 
Bolaget ska lämna en redogörelse för hur tillsättningen av revisor och styrelsen är beredd och 
organiserad. 
 
16)För styrelseledamöterna ska uppgifterna enl. 2.2.3 framgå.* 
 
5.1.4 III 
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I bolagsstyrningsrapporten skall det framgå uppgifter om styrelseledamöterna, utifall det inte 
redan finns någon annanstans i årsredovisningen. För var och en styrelseledamot de uppgifter 
som skall lämnas enligt 2.2.3. 
 
2.2.3 
 
I denna punkt ingår bl.a. ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i 
bolaget och andra väsentliga uppdrag. Där ska också redovisas eget eller närstående fysisk 
eller juridisk persons innehav aktier och övriga finansiella instrument i bolaget. 
 
17)Information om bolagets revisor (enl. 2.3.3) 
  
5.1.4 IV 
 
I enlighet med punktlistan 2.2.3 ska uppgifter om bolagets revisor lämnas. 
 
Revisorns kompetens och oberoende anses vara en viktig information för aktieägarna, samt 
vid omval, hur länge och vilket år revisorn invaldes. 
 
18)Från årsredovisningen ska följande uppgifter framgå angående styrelsen: 
arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste 
räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots 
närvaro vid styrelsesammanträden 
  
5.1.4 V 
 
Redogörelse för hur styrelsearbetet har bedrivits, arbetsfördelning, antalet sammanträden och 
för respektive ledamots närvaro. 
 
Denna del räknas till en av de viktigaste delarna i bolagsstyrningsrapporten. 
 
19)Från årsredovisningen ska det för VD:n framgå uppgifter enligt 5.1.4 VII  
 
5.1.4 VII 
 
I bolagsstyrningsrapporten eller annan plats i årsredovisningen ska det angående den 
verkställande direktörens framgå uppgifter om: Ålder, utbildning, uppdrag av väsentlig art 
utanför bolaget, aktieinnehav i bolaget, samt delägarskap utanför bolaget. 
 
20)Har bolaget en avdelning för investerar relationer på sin hemsida?  
 
5.3.1 
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Det är inte tillräckligt att all relevant information finns tillgänglig på hemsida, utan de ska 
finnas en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor. 
 

Tjeckien 
 
MB = Management board 
SB = Supervisory board 
 
1)Anges i årsredovisningen bolagets bolagsstyrningsstruktur? (Beskrivning av 
bolagsstämmans funktioner, dess rättigheter, aktieägarnas rättigheter, MB:s och SB:s 
funktioner) 
 
Kap. 5, A-8, kom. 13 
 
2)Finns i bolagets årsredovisning information om bolagets nomineringsprocess vad det 
gäller SB, MB och andra ledande befattningshavare? 
 
Kap. 5, A-3 
 
Valet av MB och SB tillfaller bolagsstämman. MB kan dock väljas av SB om 
bolagsordningen stadgar detta. Nomineringsförslaget angående dessa bolagsorgan bör 
utarbetas av framför allt MB:s exekutiva ledamöter, eftersom dessa är mest insatta i bolagets 
problem. Icke-exekutiva MB:s ledamöter bör också delta i nomineringsprocessen för att 
motverka eventuella intressekonflikter, till exempel vid omvalet av en viss MB:s ledamot. Det 
är dock svårt, enligt oss, att operationalisera denna regel, eftersom den tjeckiska koden inte är 
exakt på denna punkt, utan enbart anger allmänna principer. Bolaget bör offentliggöra 
nomineringsprocessen beträffande SB, MB och andra ledande befattningshavare, vilket går att 
undersöka. 
 
3)Sker bolagets informationsrapportering även på engelska? 
 
Kap. 5, kom. 12 
 
Författarna till koden uppmuntrar praxisen att informationsrapporteringen även sker på ett 
annat språk, oftast engelskan. Det är dock viktigt att bolagen tillhandahåller samma 
information i alla språkversioner. 
 
4)Anges förutsägbara riskfaktorer i bolagets årsredovisning? 
 
Kap. 5, A-6 
 
Med riskfaktorer menas ”rimligt förutsägbara betydelsefulla risker inklusive en risk som är 
specifik för branschen och geografiskt område i fråga”. 
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5)Anges i årsredovisningen information om meriter när det gäller ledamöterna i SB, MB 
och andra ledande befattningshavare? * 
 
Kap.5, A – 3, kom. 7 
 
Koden specificerar inte exakt vilka meriter, så dessa punkter måste vara uppfyllda: namn, 
födelseår, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. 
 
6)Om bolaget inte har en internrevision, utvärderar bolaget årligen behovet av en 
sådan? * 
 
Kap.5, kom. 18 
 
7) Framgår det ur årsredovisningen om koden tillämpas och hur? * 
 
Kap. 5, A-8 
 
8)Har bolaget ett nomineringsutskott? * 
 
Kap. 6, kom.18 
 
9) Har bolaget ett revisionsutskott? * 
 
Kap.6, kom. 18 
 
10) Har bolaget ett ersättningsutskott? * 
 
Kap 6, kom. 18 
 
11) Är MB:s och SB:s ledamöter valda för en bestämd tid?  
 
Kap 6, kom. 17 
 
Det måste framgå när personen valdes till funktionen och hur länge uppdraget varar. 
 
12) Är majoriteten av SB:s ledamöter oberoende? 
 
Kap. 6, kom. 5 
 
Majoriteten av MB:s och SB:s ledamöter bör vara oberoende enligt koden. Samtidigt menar 
författarna att detta krav hade varit för strängt i de tjeckiska förhållandena och därför tog de 
till denna kompromiss. 
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13) Var VD:n och ordförandet av MB olika personer? 
 
Kap. 6, kom. 8 
 
Enligt koden tillhör detta vedertagen praxis, men det är dock inte förbjudet att en person 
utövar båda funktionerna. Orsakerna till att funktionerna tillfaller samma person bör dock 
förklaras. 
 
14) ”Best practice” är enligt koden 12 sammanträden om året för MB och 10 
sammanträden om året för SB.  
 
Kap. 6, kom. 15 
 
Detta är dock en ”trubbig” regel och varje bolag borde anpassa den efter sina behov. 
 
15) Har bolaget en etisk kod? 
 
Kap. 6, kom. 22 
 
Denna kod bör offentliggöras. Alla anställda ska ha bekantat sig med den och medlemmarna i 
bolagsorganen bör vara föredömen vad det gäller efterlevnaden av den. Bolagets etiska kod 
bör bifogas med årsredovisningen. 
 


