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Kapitel I: Inledning 
_____________________________________________________________________________________________________  

Vi människor har en instinkt att alltid sträva efter de mål och resultat som gynnar vår 

egen personliga nytta och välfärd (Watts & Zimmerman, 1986). I den privata 

omgivningen kan detta anses godtagbart eller helt enkelt ses som sunt förnuft, i den 

grad att ingen lider skada, men när befattningshavare inom en organisation arbetar 

utanför aktieägarnas riktlinjer uppkommer problem. För att undvika dessa problem 

har en svensk kod för bolagsstyrning arbetats fram för att stärka aktieägarnas 

position och engagemang. Koden behöver dock inte följas helt och hållet vilket har 

lett till att en del företag avviker från koden på en eller flera punkter. (Kollegiet, 

2008). Dessa avvikelser har emellertid lett till problem då denna möjlighet 

missbrukas och interna och externa befattningshavare använder detta alternativ för 

att förbättra och maximera de egna intressena istället för företagets (Sevenius, 2007). 

 

1.1. Problembakgrund 

Enligt en undersökning gjord av Business Week (1997) visade det sig att aktieägare är 

villiga att betala cirka 11 % mer för ett företag som är väl reglerat och prioriterar 

aktieägarnas intressen. Investerare anser att bolagets styrning är ett viktigt kriterium 

för investeringsbeslut och är därmed villiga att ta till sig högre kostnader eller risker 

för företag som är väl reglerade och där styrelsen är mer självständig (Epps & 

Cereola, 2008). För att förbättra investerares och aktieägares kontroll och insikt i 

företagen utvecklades regler och principer för företagets styrning. Dessa regler och 

principer har internationellt kommit att kallas för Corporate Governance, i Sverige 

talas det istället om bolagsstyrning. Trots tidiga bevis på bolagsstyrningens positiva 

effekter för aktieägarna infördes svensk kod för bolagsstyrning cirka tio år senare än 

den infördes i England (Skog, 2005). Att den svenska ”koden” infördes senare än i 

andra europeiska länder har kommit att påverka den svenska koden för 

bolagsstyrning. Vid utvecklandet av den svenska koden har ”kodgruppen” varit 

tvungna att anpassa sig efter lagstiftning och rättstradition inom Sveriges gränser. De 

har även försökt att ta hänsyn till andra länders ”koder” för att uppnå en internationell 

harmonisering. Den svenska koden avviker från andra internationellt framarbetade 

koder genom att andra länders koder inte är lika detaljerade. (SOU 2004:130). I USA 

handlar koden exempelvis mer om lagstiftning medan den i Europa är mer fokuserad 

på självreglering (Thorell, 2004).  



 

  

 

~ 2 ~  
 

 

Det har under åren diskuterats livligt huruvida regler eller principer är mest 

fördelaktiga som ramverk för de involverade parterna i redovisningsprocessen.  

David A. H Brown (2004) menar emellertid att det rätta valet inte är ”antingen eller”, 

utan ”och”. Han syftar med det på att en kombination av regler och principer skulle 

kunna vara det mest fördelaktiga alternativet. Det brukar ibland sägas att vikten av 

konsekvens är det mest betydande faktorn, dock har både principer och regler en 

betydande roll. I frågan om huruvida principer eller regler är det bästa alternativet 

inom redovisning och bolagsstyrning finns det ett publikt intresse eftersom ett 

misslyckande inom detta område skulle kunna leda till förödelser för miljontals 

människor. (Jackson, 2004). Enligt Jackson (2004) leder ett regelbaserat system till 

större jämförbarhet och standardisering, vilket skapar förtroende och bidrar till att 

begränsa möjligheterna till en kreativ och tvivelaktig redovisning. När företag väljer 

att följa det regelbaserade tillvägagångssättet gäller det att följa reglerna till punkt och 

pricka oavsett om dessa ger ett ”rättvisande” resultat eller ej. Genom detta system blir 

de finansiella rapporterna emellertid mer jämförbara och standardiserade vilket leder 

till en ökad trovärdighet för företagen sett ur intressenternas perspektiv. Ett 

principbaserat system, å andra sidan, lägger stor vikt på slutresultatet av att presentera 

finansiella rapporter utifrån en ”rättvisande bild”, vilket kan minska både 

jämförbarhet och enhetlighet. (Flinn & Crumbley, 2008). En principbaserad miljö bör 

dock främja öppenhet i beslutsfattande processer, i synnerhet de som hänför sig till 

användning och förvaltning av finansiella tillgångar. Företagen har även möjligheten 

att presentera de uppgifter som de anser mest relevanta på ett sådant sätt som de 

”uppfattar” som korrekt. Risken med detta arbetssätt är att det börjar vridas och 

vändas på informationen som ska presenteras vilket gör att viss information kan 

döljas. (Jackson, 2004).  

 

1.1.1. Svensk kod för bolagsstyrning 

Den svenska koden för bolagsstyrning fokuserar på intern kontroll och hur styrelsens 

ansvar är att rapportera, organisera och stödja en självständig granskningsfunktion i 

bolaget (Svernlöv, 2005). Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket 

innebär att befattningshavare eller ägare kan avvika från enskilda regler (SOU, 

2004:130). Detta innebär att företagen kan utnyttja denna ”lucka” i koden för att välja 

en sådan redovisningsprincip som gynnar de egna intressena. Genom en bra 
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motivering kan alltså företagen frångå den gällande koden. Möjligheten till avvikelse i 

koden kan ses både som en för- och nackdel för bolagen och det svenska näringslivet. 

Fördelen är att företagen till viss del kan anpassa kodens regler till de specifika 

förhållandena som råder i den bransch eller marknad som bolaget verkar i. (Sevenius, 

2007). Nackdelen är, å andra sidan, att denna möjlighet missbrukas vilket resulterar i 

att redovisningsprinciper manipuleras i syfte att uppnå vissa personliga mål (Scott, 

2003). Att exempelvis befattningshavare eller ägarna utnyttjar detta alternativ har sin 

grund i att dessa är rationella och ständigt arbetar för att öka sin egen välfärd och 

nytta (Jensen & Meckling, 1976 ). Detta kan i sin tur då leda till att företaget som 

helhet missgynnas men den enskilda individen eller bolaget i en bransch blir lönsam 

och gynnas. Oavsett på vilka punkter koden avviks och varför detta sker ska årligen 

redovisas i en årlig bolagsstyrningsrapport där det tydligt framgår vad skälen till 

avvikelse är. (Kollegiet, 2008). Genom att skälen, enligt lag, skall motiveras ges dock 

ägare och andra intressenter en möjlighet att ta ställning och döma huruvida 

grunderna till avvikelse är rimliga eller ej (Sevenius, 2007). I och med att vissa 

företag inte kan finna motiv till avvikelse talar Jackson (2004) om att följ eller 

förklara principen är lättare att tillämpa i företag med endast ett fåtal ägare. Enligt 

Jackson (2004) passar ”följ eller förklara principen” bättre i sektorer där det finns en 

lägre grad av komplexitet och mindre offentliga intresse såsom i familjeägda företag 

och företag med en eller bara ett litet antal kontrollerande aktieägare i jämförelse med 

exempelvis utländskt ägda bolag. Enligt Fristedt och Sundqvist (2006) finns det fem 

olika typer av ägarförhållanden. Författarna pratar då om utländskt ägande, 

familjeägande, institutionellt ägande, statligt ägande och industriell ägande. Alla dess 

fem typer av ägande kan skapa incitament att handla och ta till andra 

redovisningslösningar än de som är rekommenderade i linje med den svenska koden 

för bolagsstyrning (Sevenius, 2007). Utgår man från Jacksons tänkande passar dock 

bolagsstyrningens principer ypperligt för ett land som Sverige. Detta eftersom 

Sveriges börsnoterade bolag ofta ägs av en eller ett fåtal ägare till skillnad från 

Storbritannien och USA som karakteriseras av en spridd ägarstruktur. (Skog, 2005). 

Enligt en undersökning gjord av Kollegiet (2008) avviker emellertid ett flertal av de 

aktuella företagen från koden vilket motsäger sig Jacksons (2004) teori om att koden 

skulle vara ideal för de svenska bolagen och det svenska näringslivet. 

 

För att kontrollera kvaliteten på bolagets externa revision har bolagen ett speciellt 
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utskott, kallat revisionsutskott/kommitté. Genom revisionskommittén vill företagen 

uppnå en kommunikation mellan revisorn och styrelsen så att dessa två parter blir mer 

samspelta. (Thorell, 2004). En styrelse som är mer strukturellt oberoende från 

företagsledningen är, enligt Fama och Jensen (1983) till skillnad från en mindre 

oberoende styrelse, bättre på att styra ledningen till rätt beslutsfattande och på så sätt 

tillfredställa aktieägarna. Den interna kontrollen är på så sätt till fördel för styrelsen 

som kan kontrollera att befattningshavarna sköter arbetet i företaget enligt styrelsens 

och ägarnas framarbetade mål (Precht, 2006).  

 

”Svensk kod för bolagsstyrning handlar om styrning av företag på ett sådant sätt att 

de uppfyller ägarnas krav på avkastning vilket bidrar till samhällsekonomins 

effektivitet och tillväxt” (Sevenius, 2007, s.146).  

 

Den svenska koden för bolagsstyrning går hand i hand med aktiebolagslagen genom 

att utöver lagens minimikrav ange vad som i allmänhet anses vara god bolagsstyrning 

(Nationalencyklopedin, 2008). Genom den svenska koden för bolagsstyrning finns det 

förhoppningar om att de börsnoterade bolagen ska verka som förebilder för andra 

företag runt om i landet. Förhoppningarna är att företagsledning och ägare ska bli mer 

samspelta och arbeta mot ett gemensamt mål. Koden stärker nämligen inte bara 

näringslivet utan leder även till ett mer konkurrenskraftigt samhälle. (Sevenius, 2007).  

 

1.1.2. Intressekonflikter inom bolaget 

Bolagsstyrning har under det senaste decenniet ökat kraftigt i betydelse. År 1999 

bildade Världsbanken ett ”Corporate Governance” forum i syfte att förbättra 

bolagsstyrningen runt om i världen(Morey, Gottesman, Baker & Godridge, 2009). 

Ursprungligen kommer koden från USA men under de senaste åren har 

bolagsstyrningsfrågor väckt intresse världen över. Grunden till kodsystemet var den 

ägarspridning och separation av ägande som växte fram i Förenta Staterna under 

1900-talets början. (Skog, 2005; SOU 2004:130). Detta kodsystem har lett till att 

befattningshavarnas arbete idag är mycket mer reglerat jämfört med hur det såg ut för 

ett antal år sedan (Sevenius, 2007). I samhället finns det skilda uppfattningar om 

huruvida ledningen respektive aktieägarna arbetar mot gemensamma mål eller ej. På 

grund av detta är det viktigt att aktieägarna tar ansvar och kontroll över de handlingar 
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som utförs och de beslut som fattas i företagen. För en fungerande marknadsekonomi 

är ägarnas ansvar avgörande för både företagens och näringslivets utveckling (SOU 

2004:130). Detta innebär att det är oerhört viktigt att aktieägarna prioriterar de 

handlingar som är mest fördelaktiga för företag på lång sikt och inte enbart strävar 

efter de lösningar som på kort sikt är gynnsamma för aktieägarna (Svernlöv, 2005).  

 

Idag är majoriteten av alla människor i Sverige på något sätt involverade i aktier 

vilket leder till att de är direkt eller indirekt påverkade av vad som händer på 

aktiemarknaden och hur de börsnoterade företagen styrs och kontrolleras. (SOU 

2004:130). Detta intresse har kommit att skapa en efterfrågan på mer detaljerad 

information som förklarar hur de svenska bolagen styrs och verkar. Denna 

information är nämligen av stor betydelse för investerare och andra intressenter då 

bolagets styrning är en central funktion för hur väl företagen presterar. Bolagsstyrning 

baseras på de så kallade ”Principal-Agent” teorin det vill säga att ägande och ledning 

skiljs åt i det stora börsnoterade bolagen vilket skapar problem då förtroende 

missbrukas och intressenter inte längre känner tillit till företagen. Teorin beskriver 

emellertid hur företag bäst löser dessa problem som involverar mål, överensstämmelse 

och information mellan principalen (ägare) och agenten (företagsledning). (Epps & 

Cereola, 2008; Jensen & Meckling, 1976). Detta förhållande mellan ägare och 

befattningshavare har en viss påverkan på hur en organisation styrs och vad som 

presenteras i de finansiella rapporterna. Befattningshavarna liksom ägarna kan båda 

påverka hur väl koden ska följas inom bolaget och genom en välformulerad 

motivering, enligt principen ”följ eller förklara”, påverka de resultat som kommer att 

presenteras i företagets årsredovisning. (Denis, Denis & Sarin, 1999; Hussein, 1981). 

För att exempelvis garantera att befattningshavarna agerar till förmån för ägarna kan 

bolagsstyrning beskrivas som en uppsättning av mekanismer som är till hjälp för att 

kunna uppfylla principalens vilja och önskan (Schleifer & Vishny, 1997). För att 

kunna förbättra bolagsstyrningen krävs i detta fall vissa mekanismer för att påverka 

agenten så att denne handlar på ett sådant sätt att det tillfredställer principalens 

intressen (Collin, 2007). Bolagsstyrningens mekanismer hjälper i detta fall principalen 

att disciplinera chefer och begränsa deras handlingsutrymme för att tillgodose de 

dominerande aktörernas mål (Williamson, 1996). Dessa mekanismer används med 

andra ord för strategi och styrning och är därmed medvetna planer med syfte att stärka 

förtroendet för befattningshavarna så att bolaget uppfyller och följer de förutbestämda 
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mål som den huvudansvarige bestämt. (Collin, 2007). Enligt Collin och Smith (2007) 

finns det nio olika mekanismer som har inverkan på bolagets styrning; 

Kapitalstruktur, Chefsarbete ,Organisation, struktur och strategi, Styrelse, 

Ersättningar, Revision, Produktmarknad, Statlig lagstiftning och Massmedia. 

 

För att undvika att befattningshavare handlar utifrån egna intressen utvecklades alltså 

regler och teorier för företagets styrning. Begreppet positiv redovisningsteori växte 

fram under 1900-talet och beskriver hur individer är rationella och handlar efter att 

öka sin egen välfärd. Eftersom nyttan är direkt relaterad till ersättning och välfärd är 

det möjligt att med denna teori förutspå hur befattningshavare och ägare kommer att 

agera i olika situationer och förklara de konsekvenser som dessa beslut kan resultera i. 

Forskare studerade tidigt olika typer av fenomen som en förklaring till varför 

organisationer byter redovisningsmetoder eller principer beroende på vem eller vilka 

som står bakom de beslut som fattas. (Watts & Zimmerman, 1986). Koden för 

bolagsstyrning ger emellertid en oberoende kontroll av arbetet utfört av agenten och 

fyller därmed en viktig roll för att stärka förtroendet i den finansiella rapporteringen 

samt de handlingar och beslut som tas (Jensen & Meckling,1976). I och med att 

principalerna får förbättrad kontroll i företagen balanseras den informationsasymmetri 

som annars kan råda. Informationssymmetri tyder på att en av parterna i en relation 

har ett informationsövertag i förhållande till den andra parten. I vårat fall syftar vi på 

att agenten har större kontroll och insikt i företaget, vilket innebär att denne har 

informationsövertag över principalen. (Bergström & Samuelsson, 2001). Har agenten 

ett sådant informationsövertag kan denne lättare tänja på principen “följ eller förklara” 

då principalen möjligen inte är tillräckligt insatt för att kunna motsätta sig agentens 

förklaring till varför en avvikelse måste göras (Sevenius, 2007). Genom att stärka 

bolagets styrningen förbättras emellertid detta problem och andra konflikter så som 

”Moral Hazard” kan undvikas. Moral Hazard uppstår när befattningshavare har 

vetskap om att de är försäkrade, genom exempelvis kontrakt, och dennes beteende 

påverkas och i vissa fall blir mindre försiktigt. Agenten kan exempelvis medvetet 

manipulera uppfattningen om sin risk-aversion för att få ett optimalt kontrakt, vilket 

då missgynnar den omedvetna agenten. Denna okunskap kan då användas av 

befattningshavarna för att exempelvis manipulera företagets situation gentemot 

aktieägarna och på så sätt välja redovisningslösningar som tillfredställer de egna 

intressena (Sevenius, 2007). Teorin bygger emellertid på att principalen känner till 
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agentens risk-aversion. (Jullian, Salanié & Salanié, 2001). Moral Hazard innebär 

alltså att en befattningshavare vars arbete inte övervakas ej finner drivkraft till 

nödvändiga ansträngningar (Cohen & Loeb, 1984). Genom svensk kod för 

bolagsstyrning hoppas emellertid kodgruppen på att detta problem kommer kunna 

kontrolleras genom de regleringar som införts och den granskning som kommit att bli 

aktuell (Kollegiet, 2008). 

 
1.1.3. Problem 

Den 1 juli år 2005 infördes den svenska koden för bolagsstyrning i förhoppning om 

att stärka börsbolagens arbete för att motsvara aktieägarnas förväntningar samt att 

stärka svenska börsbolag ur ett internationellt perspektiv. Mycket talar för en fortsatt 

snabb utveckling inom området för bolagsstyrning och målet är att förbättra 

självregleringen ytterligare. (SOU 2004:130). Det är emellertid viktigt för 

befattningshavare att ansvaret överensstämmer med de befogenheter som de har. Har 

dessa personer inte tillräckliga befogenheter hindras deras totala kapacitet och 

effektivitet som de annars kan bidra med. (Jäghult, Philip & Selin, 2002). Det är 

emellertid viktigt att se till så att dessa befogenheter inte missbrukas. För att 

förebygga detta problem är det viktigt att företagen i så stor grad som möjligt följer 

koden för bolagsstyrning och om ej ger en god motivering till varför. (Kollegiet, 

2008).  I denna uppsats kommer vi att studera vilka företag det är som avviker från 

den svenska koden för bolagsstyrning och på vilka punkter dessa företag avviker. 

Vårat mål är finna ett mönster bland de företag som avviker från koden och på så sätt 

kunna finna en förklaring till varför vissa företag avviker mer än andra. 

 

1.2. Problemställning 

Vår problemformulering lyder enligt följande: 

- Vad kännetecknar de företag som avviker från den svenska koden för bolagsstyrning 

och på vilka punkter väljer dessa företag att avvika?  
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1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara vad som kännetecknar de företag som valt att 

avvika från den svenska koden för bolagsstyrning. Vi kommer även att utreda varför 

ovanstående företag valt att avvika, alltså på vilka punkter företagen har avvikit. 

Genom att förklara vilka faktorer som kännetecknar de bolag som avviker från koden 

vill vi finna ett mönster som kan förklara de avvikelser som har skett. 

 

1.4. Disposition 

Kapitel II ;   I detta kapitel redogörs den metod som används 

Uppsatsens metod  genomgående i uppsatsen och valet av ansats. I metoden 

    beskrivs målet med uppsatsen och hur det ska uppnås. I 

    kapitlet ges även en förklaring av alternativa arbets- 

    metoder och argument som styrker de gjorda valen.  

 

Kapitel III;   Normer och regler för bolagsstyrning är ett kapitel 

Normer och regler  utformat för att öka kunskaperna kring bolagsstyrning 

för bolagsstyrning  och den svenska koden. Kapitlet innehåller förklaringar 

    och principer som är av betydelse för fortsatt förståelse i 

    uppsatsen. 

 

Kapitel IV   Teorin inleds med en hypotesmodell som kort förklarar 

Teoretisk referensram  vilka variabler uppsatsen har i syfte att undersöka.  

    Kapitlet fortsätter med de grundläggande principer och 

    teorier som har betydelse för området   

    bolagsstyrning. I slutet av kapitlet beskrivs även olika 

    ägarkategorier och andra signifikanta faktorer som kan 

    ha betydelse senare i uppsatsen. Hypoteserna återfinns 

    löpande i texten. 

 

Kapitel V   I den empiriska metoden beskrivs valet av kvantitativt 

Empirisk metod  arbetssätt och studierna av sekundärdata. Här  

    konstateras även uppsatsens urval och eventuella  

    bortfall. För att förklara hur datamaterialet ska samlas in 
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    ges förklaring i operationaliseringen av den beroende 

    och de oberoende variablerna.    

 

Kapitel VI   I analysen görs en statistisk bearbetning av det  

Analys    insamlade datamaterialet genom både bivariata  

    tester och multipel regressionsanalys. Löpande i kapitlet 

    testas hypoteserna för att i slutet ge en konstaterad  

    slutsats om huruvida dessa ska förkastas eller ej. 

 

Kapitel VII   I detta kapitel ges en slutlig rapport om de slutsatser och 

Slutsats & Diskussion  resultat som gjorts i uppsatsen och de diskussioner som 

    framkommit. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

    forskning. 
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Kapitel II: Uppsatsens Metod 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Vetenskaplig synsätt 

Syftet med vår uppsats är att förklara vilka faktorer som kännetecknar de företag som 

år 2007 valde att avvika från den svenska koden för bolagsstyrning. Vi kommer att 

studera olika faktorer som kännetecknar de företag som avvikit från koden för att på 

så sätt finna möjliga mönster som kan ge oss information om vilka brister som finns i 

koden för bolagsstyrning. Vi kommer även att förklara på vilka punkter dessa företag 

valde att avvika och i vilken grad detta skedde. Vi har valt att utgå ifrån redan 

befintliga teorier inom ämnet, vilket resulterar i att vi fokuserar på tidigare forskning 

som gjorts inom området. Det tillvägagångssätt som vi kommer att använda oss av i 

denna uppsats är den så kallade deduktiva ansatsen.  

 

Deduktiv ansats går ut på att vi först söker efter befintliga teorier inom vårt 

undersökningsområde var efter vi sedan fokuserar på empirin och det material vi har 

för åtanke att samla in (Tufte, 2003). Först efter bestämmandet av vilka teorier som är 

väsentliga och relevanta för uppsatsen kommer empirin att bli aktuell. Genom att 

samla in data till empirin kan vi sedan koppla den insamlade informationen till 

tidigare teorier för att på så sätt komma fram till egna slutsatser och se eventuella 

samband mellan de avvikande företagen. Enligt Jacobsen (2007) är negativ kritik mot 

deduktiv ansats att man vid datainsamling endast letar efter den information som 

anses vara relevant. Detta kan leda till att de förväntningar som tidigare byggts upp 

hamnar i fokus och man får ett slags ”tunnelseende”, därmed utesluts viktig 

information. Ett annat alternativ hade varit att utgå ifrån induktiv ansats, vilket 

betyder att man utgår från empiri och arbetar fram och utvecklar en ny teori. Ansatsen 

går ut på att först skaffa sig empiri helt utan några förväntningar varefter en insamling 

av relevant information sker för att sedan formulera en teori. Syftet med denna ansats 

är att inte begränsa sig själv utan samla in information utan förutfattade meningar eller 

förväntningar. (Jacobsen, 2007). 

 

Eftersom vi studerar hur väl ”följ eller förklara” principen följs i de aktuella bolagen 

under en tidsperiod hamnar vi inom området för tvärsnittsstudie. Tvärsnittsstudie är 

en undersökning som sker vid en viss specifik tidpunkt (Johannessen & Tufte, 2003).  
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Ett annat val hade varit att göra en kohortsstudie där en specifik problemställning 

studeras och innehåller en önskan om att beskriva en förändring eller handling över 

tid i en utvald grupp (Jacobsen, 2007). Eftersom vi valt att studera en handling vid en 

viss specifik tidpunkt, vilket en årsredovisnings syfte är, är emellertid kohortstudie 

inte ett möjligt alternativ då denna princip bygger på att studera en förändring över 

tidsperiod. (Johannessen & Tufte, 2003).   

 

Enligt Collin (2007) är bolagsstyrning ett forskningsämne som har varit aktuellt som 

forskningsområde de senaste tjugo åren. Anledningen till att det forskats mycket inom 

detta område beror på styrproblem, till följd av en spridd ägarstruktur. Innan vi tog 

beslutet att forska om huruvida företag påverkats av införandet av svensk kod för 

bolagsstyrning och hur väl denna kod faktiskt följs, studerade vi tidigare forskning 

som har gjorts inom området. Vi fann då att majoriteten av den forskning som tidigare 

gjorts i de flesta fall endast fokuserat på vilka fördelar koden har resulterat i för de 

berörda parterna. De teorier som det fokuserades mest på, inom området för 

bolagsstyrning, fann vi då vara Agentteorin och Positivredovisningsteori som har en 

betydelsefull och kanske avgörande påverkan på hur olika parter inom och utom ett 

bolag väljer att handla. Eftersom ”koden” baseras på principen, följ eller förklara, 

ansåg vi det vara intressant att fördjupa oss i hur väl företag faktiskt följer koden och 

vilka eventuella samband de finns mellan de bolag som väljer att avvika från koden.  

      

2.2. Kapitelsammanfattning 

Målet med denna uppsats är att förklara hur väl principen, följ eller förklara, följs och 

vilka skäl det finns för eventuella avvikelser. Vår undersökning kommer att ske 

genom ett deduktivt arbetssätt vilket innebär att vi utgår från befintlig teori och 

studerar fenomen. Vi kommer att utföra en tvärsnittstudie där vi specificerar oss på 

information som presenterats vid en specifik tidpunkt.  
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Kapitel III: Normer och regler för bolagsstyrning  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Bolagsstyrning utvecklades ursprungligen av missnöjda aktieägare som ville försäkra 

sig om att de fick den ersättning som motsvarande det kapitalengagemang som de 

placerat i bolagen (Sevenius, 2007). Redan i början av bolagsstyrningens utveckling 

fokuserades bolagsstyrningen på styrning och kontroll av företag. Bolagsstyrning 

omfattar kontroller och rutiner som finns för att se till att ledningen agerar i 

aktieägarnas intressen (Kanagarenam, Lobo, Whalen, 2007). Dessa principer handlar 

alltså om hur system av ägare, institutioner och regler bör vara strukturerade för att 

skapa en styrning och kontroll som bidrar till effektivitet och kreativitet i såväl företag 

som i näringslivets helhet. Dessa framsteg inom bolagsstyrningen hoppas kunna leda 

till att förbättra vår gemensamma ekonomiska välfärd. (Skog, 2005).  

 

3.1. Svensk kod för bolagsstyrning 

I och med Europeiska Unionens utveckling och framåtanda inom området för 

bolagsstyrning och den internationella utvecklingen på området började Sverige under  

2000-talets början att förändra den nationella bolagsstyrningen. (Skog, 2005). Den 

globala ökningen av utländskt ägande i de svenska bolagen hade en stor effekt på de 

förändringar som skedde inom företagens styrelseformer i Sverige och många andra 

europeiska länder (Barca och Becht, 2001). Näringslivets Börskommitté i Sverige, 

som tidigare varit emot regelverk för bolagsstyrning, började nu tänka i andra banor 

och under våren, år 2003, bestämdes det att ett försök skulle göras att utveckla en 

svensk bolagsstyrnings kod (Skog, 2005) . 

 

I samband med att Näringslivets Börskommitté beslutade om att arbeta fram en kod 

för svensk bolagsstyrning bestämde sig även Förtroendekommissionen för att utveckla 

en liknande. Detta innebar två koder som även skulle kunna bli konkurrerande. För att 

detta ej skulle ske beslöts det att i Förtroendekommissionens namn bilda en kodgrupp 

med företrädare från både kommissionen, näringslivet och ägarna. I mitten av april år 

2004 presenterade denna ”kodgrupp” ett framarbetat förslag som bestod av regeltext 

för svensk bolagsstyrning. (Skog, 2005). I och med det slutgiltiga betänkandet som 

redovisades i början av år 2005 och med det att kodtexten publicerades bestämdes det 

att den så kallade kodgruppen skulle läggas ner. För att den svenska koden 
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fortlöpande ska kunna verka i samhället krävs emellertid kontinuerlig uppdatering och 

tolkning. Förtroendekommissionen beslöt därmed att tillsätta ett nytt organ vars 

uppgift var att ansvara för den svenska koden för bolagsstyrning. (Sevenius, 2007). 

Detta organ kom att kallas för Kollegiet för svensk bolagsstyrning och har till uppgift 

att förvalta regelverket och bland annat ansvara för rådgivning och tolkning av koden 

samt utarbetning av en årlig tillämpning av denna. Kollegiet ska även följa 

bolagsstyrningens utveckling både nationellt och internationellt och ansvara för de 

utvecklingar och uppdateringar som är nödvändiga för en fungerande ”bolagskod”. 

(Kollegiet, 2008). 

 

Kodgruppens definition av bolagsstyrning lyder enligt följande ”svensk kod för 

bolagsstyrning handlar om styrning av företag på ett sådant sätt att de uppfyller 

ägarnas krav på avkastning, vilket bidrar till samhällsekonomins effektivitet och 

tillväxt” (Sevenius, 2007, s146). Kodgruppen har utformat tre huvudsakliga syften 

med bolagskoden i Sverige (Skog, 2005):  

1. Förbättra svensk bolagsstyrning och därigenom bidra till ett effektivare och mer 

energiskt näringsliv, vilket i sin tur stärker samhällsekonomins effektivitet och 

växtkraft.  

2. Främja förtroendet för näringslivet i det svenska samhället.  

3. Stärka det svenska näringslivets förmåga att långsiktigt attrahera svenskt och 

internationellt riskkapital, genom en ökad kunskap och förståelse kring den 

svenska koden för bolagsstyrning. (Skog, 2005)  

 

Det kodgruppen vill uppnå med den svenska koden är att ledningen i företaget inte 

ska handla på ett sådant sätt att den egna personliga välfärden gynnas på bekostnad av 

ägarna och företaget som helhet. Fokus har alltså kretsat kring potentiella konflikter 

mellan ledning och ägare (Stafsudd, 2009). Genom bolagskoden införs en förbättrad 

kontroll och nya begränsningar inom området som inkluderar företagsledningens 

arbete. Enligt Penrose (1959) anses dock ledningens förmåga och handlingsfrihet vara 

en av de avgörande faktorerna för företagets begränsningar. Det övergripande syftet 

med den svenska koden för bolagsstyrning är att bidra till att de svenska företagens 

styrning förbättras utan att företagens förnyelseförmåga försämras (Sevenius, 2007). 

Syftet med koden är alltså i korta drag att stärka näringslivets effektivitet och 

konkurrenskraft och öka utländska investerares förtroende till de svenska bolagen 
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(Svernlöv, 2005). Enligt Schleifer och Vishny (1997) så föredrar exempelvis 

utländska investerare att investera i mindre lönsamma företag men som har ett högre 

värde av kontroll än företag som är betydligt mer lönsamma men som har en sämre 

bolagsstyrning.  

 

Den svenska koden för bolagsstyrning är avsedd för att förbättra ägarnas roll i 

företagen på ett mer aktivt och engagerat sätt (Skog, 2005) Koden behandlar de 

beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Koden är alltså en 

del av näringslivets självreglering och reglerna för bolagsstyrningsområdet återfinns i 

aktiebolagslagen, börsens noteringskrav och noteringsavtal samt i uttalande av 

aktiemarknadsnämnden. Koden anger normer och regler för god bolagsstyrning på en 

högre nivå än aktiebolagslagen och andra reglers minimikrav. (Kollegiet, 2008). 

Målgruppen för det svenska regelverket är fokuserat till företag med ägarspridning. 

Detta ska uppfattas som aktiemarknadsbolag, alltså bolag som är noterade på börsen 

eller annan auktoriserade marknadsplats. (Sevenius, 2007).  För att konkretisera 

ytterligare talar vi närmare bestämt om bolag som är noterade på OMX Nordic 

Exchange Stockholm och NGM Equity. Dessa bolag är alla av olika storlek och 

komplexitet, allt ifrån stora globala bolag till små entreprenörsledda företag. Tanken 

är att den koden ska kunna tillämpas av samtliga av dessa bolag, alla med olika 

förutsättningar.(Kollegiet, 2008).  

 

Kodgruppens förhoppningar vid framställandet av koden, var att denna skulle verka 

som en förebild för övriga företag i landet och på så sätt förbättra och utveckla 

näringslivet. Idag finns det dock inga konkreta resultat på hur införandet av svensk 

kod för bolagsstyrning har påverkat samhället. Det bör emellertid noteras att Sverige 

har ansetts ha en av de bästa bolagskoderna i världen av Världsbanken år 2005 

(Kaufmann et al. 2005, Världsbanken, 2005).  Kodgruppen hoppas att deras opartiska 

synsätt och värderingar kan speglas i koden och tror att den svenska koden för 

bolagsstyrning kommer (Skog, 2005): 

 Att skapa goda betingelser för en aktiv och ansvarstagande ägarroll. 

 Att skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare styrelse och företagsledning. 

 Att skapa en tydlig roll och ansvarsfördelning mellan olika ledningsorgan 

 Att värna om allas likabehandling inom bolagets gränser såväl som samhället i 

övrigt. 
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Redovisningen av företagens bolagsstyrning ska årligen ske i en 

bolagsstyrningsrapport som ska bifogas med bolagets årsredovisning och dels genom 

information som är presenterad på webbsidan (Kollegiet, 2008). Ansvaret för att 

denna rapport utges ligger hos styrelsen och rapportens syfte är att visa aktieägare och 

kapitalmarknad hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur bolaget tillämpar 

svensk kod för bolagsstyrning. (Svernlöv, 2005). 

 

3.1.1. Följ eller Förklara 

Den absolut viktigaste beståndsdelen i regelverket för den svenska koden för 

bolagsstyrning är en princip som lyder ”följ eller förklara” (Sevenius, 2007).  

Denna princip är inte framtagen specifikt för det svenska näringslivet utan är en 

rekommendation som den Europeiska Unionens Kommission rekommenderar för alla 

unionens enskilda landskoder (Svernlöv, 2005).  

 

Principen ”följ eller förklara” innebär i stora drag att företag som tillämpar koden har 

möjlighet att avvika från enskilda regler under förutsättning att avvikelsen redovisas 

och en motivering ges till varför de aktuella reglerna inte bedöms vara tillämpbara 

eller av andra skäl vara lämplig att följa för företaget (Skog, 2005; Sevenius, 2007). 

Ett företag kan på så sätt avvika från koden utan att bryta mot reglerna och det kan till 

och med vara så att det är ett måste att företag avviker från enskilda regler för att leva 

upp till en ”bra bolagsstyrning” (Sevenius, 2007). En viktig fråga är emellertid vilka 

krav som faktiskt skall ställas på motivering av avvikelse. Koden innehåller således 

inga regler för huruvida avvikelser ska motiveras. Kodgruppens utgångspunkt är att 

detta är en fråga för högre beslutsfattare i det enskilda bolaget att ta ställning till och 

avgöra. (Svernlöv, 2005) Vad som i varje enskilt fall kan anses vara godtagbart motiv 

för avvikelse blir alltså en fråga för den marknadsplats eller de ägare som kräver att 

företaget skall tillämpa koden att bestämma (Skog, 2005).  

 

Kollegiet som idag ansvarar för den svenska kodens tillämpning och tolkning har inte 

någon övervakande eller dömande roll när det gäller hur enskilda bolag tillämpar 

koden. Aktiemarknadsnämnden, vars ansvar är att verka för god sed på den svenska 

aktiemarknaden, kan om behov finns uttala sig om hur koden ska tolkas (Kollegiet, 

2008). Den grundläggande anledningen till att regelverket väljer att använda principen 
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är att man vill ge företagen större frihet att tillämpa reglerna på ett sådant sätt som är 

förenligt med de specifika förhållanden i företag eller i respektive bransch (Skog, 

2005). Vidare anses principen ge utrymme för flexibilitet på ett område som är svårt 

att reglera eftersom alla företag är olika. Kodgruppen är således medveten om att 

reglerna inte passar alla företag i Sverige, mer specificerat de mindre bolagen 

(Sevenius, 2007). Skulle emellertid bolag välja att avvika från kodens regler utan att 

förklara rimliga skäl till detta, riskerar företaget att drabbas av försämrat förtroende på 

kapitalmarknaden (Svernlöv, 2005). 

 

3.1.2. Aktiebolagslagen 

Grunden i de regler som återfinns i den svenska koden för bolagsstyrning utgör till 

stor del en påbyggnad på aktiebolagslagens bestämmelser om hur företagens 

organisation bör se ut (Svernlöv, 2005). I Aktiebolagslagen anges bland annat vilka 

organ som ska finnas i ett bolag, vilka uppgifter respektive organ ska ha samt vilket 

ansvar de personerna ska ha som ingår i bolagsorganen (Aktiebolagslagen, 2006). 

Koden kompletterar lagen genom att på några områden ställa högre krav. Dock finns 

möjligheten att avvika från koden och reglerna i enskilda fall om detta alternativ kan 

anses leda till bättre bolagsstyrning, enligt principen ”följ eller förklara” (Kollegiet, 

2008). Koden återger alltså till viss del de bestämmelser som hittas i aktiebolagslagen 

och om inte annat viss vägledning för hur dessa regler ska tolkas (Skog, 2005). 

 

Den 1 januari 2006 trädde den nya aktiebolagslagen i kraft och ersatte den lagstiftning 

som funnits sedan 1975. Aktiebolagslagen har nämligen under det senaste decenniet 

genomgått ett mycket omfattade revisionsarbete i syfte att dels anpassa lagen till de 

EG-rättsliga direktiven och dels för att modernisera lagen (Svernlöv, 2005).  

Aktiebolagslagen och den svenska koden för bolagsstyrning har därmed många 

liknande budskap eftersom lagen alltid sätter aktieägarna i första rummet vilket även 

bolagsstyrningen strävar efter. I aktiebolagslagen står det bland annat tydligt vilka 

aktieägarnas rättigheter är i förhållande till bolaget. (Sevenius, 2007)  

 

3.1 3. Organisation och struktur 

Ägarstrukturen på den svenska aktiemarknaden kan skilja sig i betydande grad från 

förhållandena bland annat i Storbritannien och Förenta staterna. Bolagen i dessa 

länder har vanligen starkt splittrade ägarförhållanden medan ägandet i de svenska 
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bolagen består av en eller ett fåtal större ägare. De svenska ägarna utövar gärna sin 

ägarroll aktivt och har stort engagemang i företaget och är gärna involverad och 

återfinns exempelvis i styrelsen. (Kollegiet, 2008) 

 

Den svenska koden för bolagsstyrning är riktad till tre beslutsorgan. Dessa organ 

förutsätts således i kodens mening utgöra en del av bolaget. (Svernlöv, 2005). Av 

aktiebolagsslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan; bolagsstämma, 

styrelse och verkställande direktör. Dessa tre står i ett hierarkiskt förhållande till 

varandra. Utöver dessa tre organ ska det även existera ett kontrollorgan, revisorn, som 

utses av bolagsstämman. (Kollegiet, 2008). I den underliggande figuren kan vi se 

antydningar på en hierarkisk uppbyggnad där de övre organen har makt att råda över 

de lägre organens beslut.  

 

 

Kodens regler är utformade som anvisningar för bolaget och ovanstående organ 

(Svernlöv, 2005). Genom aktiebolagslagen etableras en hierarki i företagen då en 

maktfördelning tydligt presenteras. Trots denna hierarki bygger en organisation på ett 

samspel mellan ägare, styrelsen och företagsledningen (Skog, 2005; Sevenius, 2007).  

Utan detta samspel skulle inte företaget kunna verka. Den maktfördelning som det här 

fokuseras på är den fördelning av uppgifter som finns mellan de olika funktionärerna i 

företaget. (Sevenius, 2007) 

 

3.1.3.1. Bolagsstämma 

Bolagsstämman är aktiebolagets högst beslutande organ och ska enligt lag hållas inom 

sex månader efter räkenskapsårets utgång (Svernlöv, 2005; Kollegiet, 2008; 

Aktiebolagslagen, 2006). Bolagsstämman har till syfte att gynna aktieägarnas 

inflytande i bolaget. För att aktieägarna ska få de bästa förutsättningarna till inflytande 

är det viktigt att så högt antal aktier, röster och aktiva ägare som möjligt är 

representerade under stämman (Svernlöv, 2005). Vid bolagsstämman har alla 

aktieägare rätt att närvara oavsett hur stor del av företaget denne äger. En aktieägare 
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som inte kan närvara kan alltid skicka ett ombud. Vill aktieägaren att en specifik fråga 

ska tas upp under förhandlingarna kan denne skicka sin begäran till styrelsen innan 

själva bolagsstämman. (Kollegiet, 2008). I och med att bolagsstämman är det högsta 

beslutande organet i företaget kan vilka beslut som helst fattas under bolagsstämman 

så länge det inte råder brist på kompetens (Skog, 2005). Under bolagsstämman 

bestäms bland annat vilka ansvarsfriheter styrelsen, den verkställande direktören samt 

företagsledningen ska ha.(Aktiebolagslagen, 2005).   

 

3.1.3.2. Styrelse 

Styrelsens övergripande uppgift är att på ägarnas räkning förvalta företagets 

angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intressen och avkastningskrav tillgodoses 

på bästa möjliga sätt (Sevenius, 2007). De ska se till så att boglagets externa 

information är öppen och saklig och har en hög grad av relevans samt är kontrollerad 

på ett betryggande sätt för de intressenter och grupper den riktar sig till (Svernlöv, 

2005). Styrelsen ska även enligt aktiebolagslagen ge instruktioner på hur 

arbetsfördelningen ska se ut i styrelsen, för den verkställande direktören samt andra 

organ som styrelsen inrättar (Aktiebolagslagen, 2006). I vissa frågor har styrelsen 

exklusiv beslutanderätt men i vissa fall måste styrelsen rätta sig efter det som bestämts 

på bolagsstämman, så länge dessa beslut inte strider mot aktiebolagslagen eller 

bolagslagen. (Kollegiet, 2008). 

 

3.1.3.3. Verkställande Direktör  

Företagets verkställande direktör är till för att sköta bolagets förvaltning och löpande 

verksamhet (Kollegiet, 2008). Den verkställande direktören ska med andra ord handha 

den löpande förvaltningen och koordinera verksamheten i bolaget med den omsorg 

och i den utsträckning som krävs för att sköta dessa sysslor, i enlighet med 

bolagsordningen och gällande lagstiftning (Aktiebolagslagen, 2006). Att alltid agera i 

bolagets och aktieägarnas intressen ska vara något av en självklarhet för den 

verkställande direktören (Skog, 2005).  

 

Som verkställande direktör beslutar denne självständigt inom bolagets interna 

organisation, men skall före större organisationsförändringar inhämta styrelsens 

synpunkter (Aktiebolagslagen, 2006). Den verkställande direktören har alltså en 

skyldighet att alltid rätta sig efter de direktiv och beslut som styrelsen tar (Kollegiet, 
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2008). Den verkställande direktören har emellertid rätt att vara en del av styrelsen 

men ej vara ordförande (Svernlöv, 2005). Eftersom den verkställande direktören 

ansvarar för den löpande kontakten med företagets revisorer ska denne minst en gång 

årligen se till att revisorerna rapporterar den finansiella ställningen och resultatet till 

styrelsen (Svernlöv, 1999; Aktiebolagslagen, 2006). 

 

3.1.3.4. Revisorer 

Revisorerna finns till för att å bolagsstämman vägnar kontrollera att styrelsen och den 

verkställande direktören arbetar för att motsvara de mål som bestämts tidigare under 

stämman. Både stämman och styrelsen har dock ett kontrolluppdrag i förhållande till 

sina agenter, medan revisorn är den som utanför företagets beslutshierarki ska se över 

bolagsorganen enligt de principer som ligger utanför företagets kontroll. 

(Aktiebolagslagen, 2006; Sevenius, 2007). Det är därför viktigt att revisorn handlar 

enligt revisorslagen och alltid är opartisk och självständig (Sevenius, 2007). En 

revisor i ett svenskt bolag har således i uppdrag att rapportera till bolagsstämman och 

inte låta sig styras i sitt arbete med bolagsledningen eller styrelsen (Kollegiet, 2008). I 

och med bolagsstyrningen har revisorns roll emellertid blivit alltmer central och 

komplicerad. Revisorerna ska bland annat ange brott som begås av de personer som 

skriver under och betalar deras fakturor, vilket kan komma att medföra en ytterst svår 

balansgång. (Sevenius, 2007). 

 

Revisorernas rapportering till ägarna sker på årsstämman genom revisionsberättelsen 

(Aktiebolagslagen, 2006). Revisionsberättelsen ska enligt lag innehålla ett uttalande 

om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lämplig lag. I 

uttalandet ska särskilt anges om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av 

bolagets resultat och ställning och om förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. (Kollegiet, 2008). 

 

3.1.4. Valberedning 

Valberedning är en av de mest omdiskuterade frågorna i Kodgruppens 

bolagsstyrningskod. I början antogs det att valberedning skulle bli ett ”femte organ” i 

företagen, men trots att valberedning blivit allt vanligare i de svenska börsbolagen 

klassas det ej ännu som ett fristående organ. (Sevenius, 2007). Regeln i koden 

gällande valberedning bygger på att alla berörda företag ska ha en valberedning vars 
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ledamöter utses på den årliga stämman eller det att stämman bestämmer hur detta 

beslut ska fattas under ett senare tillfälle (Skog, 2005). Valberedningen har till syfte 

att verka som aktieägarnas beredningsorgan för bolagsstämmans beslut i 

nomineringsfrågor exempelvis gällande rekrytering till viss post i styrelsen (Sevenius, 

2007). Organets huvudsakliga uppgift är alltså att utse styrelse och revisorer samt 

tillhörande styrelse- och revisionsarvoden. Valberedningen ska bestå av ledamöter 

som representeras av ägarna dock är styrelseordförande den enda från styrelsen som 

har tillåtelse att ingå i organet.  

 

3.1.5. Revisionskommitté 

Alla bolag som omfattas av den svenska koden för bolagsstyrning ska inrätta en 

revisionskommitté som ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av 

kommitténs ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. Minst en ledamot i kommittén ska även vara oberoende i förhållande 

till bolagets större ägare. (Sevenius, 2005; Kollegiet, 2008). Fördelen för styrelsen 

med att skapa ett revisionsutskott är att de ledamöter som ingår i utskottet får en 

fortlöpande direktkontakt med bolagets revisorer (Svernlöv 2005). Finner styrelsen 

det ändamålsenligt kan hela styrelsen ingå i revisionskommittén för att få en bättre 

inblick, förutsatt att styrelseledamöter som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet 

(Skog, 2005). 

 

Revisionskommitténs huvudsakliga uppgifter består av följande (Kollegiet, 2008): 

 Svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets    

finansiella rapportering. 

 Fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning    

och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna     

revisionen och synen på bolagets risker. 

 Fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla    

av bolagets revisor. 

 Utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet    av 

utvärderingen. 

 Biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering    av 

revisionsinsatsen.  

3.1.6. Företagsledning 



 

  

 

~ 21 ~  
 

Svensk kod för bolagsstyrning innehåller olika regler för hur de olika organen i 

företaget ska styras och hur dess arbetsuppgifter ska utformas (Sevenius, 2007). 

Liksom för dessa organ finns det olika regler och principer för företagslednings 

arbete. Med bolagsledning avses verkställande direktör samt övriga befattningshavare 

i bolagets högsta ledning som är direkt underställda direktören (Svernlöv, 2005). De 

regler som involverar företagsledningen är i stort verkställande direktörens uppgifter 

och ersättning till ledning (Svernlöv, 2005). 

 

Bolagsledningens ersättning är ett område som har varit aktuell som debatt under 

många år. Anledningen till denna debatt har varit de överdrivna ersättningar och 

incitament problem som anklagats utgöra grunden för en förtroendekris för 

börsbolagen både i Sverige och utomlands. (Skog, 2005). Enligt RandØy och Nielsen 

(2002) har heller inga försök att begränsa ersättningarna gjorts. Fokus har istället legat 

på informationsgivning och beslutsfattande. I och med den svenska koden för 

bolagsstyrning har dock vissa regler uppkommit angående detta område. Varje 

börsbolagsstyrelse ska nu inrätta ett ersättningsutskott inom styrelsen, vars uppgift är 

att lämna förslag på anställningsvillkor för bolagsledning. Det som 

ersättningsutskottet kommer fram till ska för att få publiceras först godkännas på den 

årliga stämman. (Skog, 2005). Ersättningsutskottet tillhör liksom revisionskommittén 

ett av styrelsen utsedda arbetsutskott vars uppgift, arbetssätt, och 

rapporteringsskyldighet ska regleras i styrelsens arbetsordning (Aktiebolagslagen, 

2006) 

 

3.2. Svagheter i den svenska koden för bolagsstyrning 

Trots det faktum att Kollegiet för svensk bolagsstyrning kontinuerligt strävar efter att 

eliminera kodens svagheter finns det idag vissa mer eller mindre tydliga brister. 

Kollegiet är dock medvetna om dessa och arbetar ständigt med att åtgärda bristerna 

och dels skapa en ännu bättre harmonisering mellan de nordiska ländernas koder. 

(Kollegiet, 2008) 

 

Ett av argumenten mot koden handlar om dess stödpelare, nämligen självregleringen. 

Det främsta argumentet är att lagstiftningen är den mest legitima normprodukten i 

samhället, särskilt med tanke på att de finns många aktörer som har allt att vinna på att 

snedvrida reglerna som möjliggörs i och med självregleringen. (RandØy & Nielsen, 
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2002). Bolagsstyrningen är även i grunden fokuserad på de större företagen i 

näringslivet, vilket gör att de regler och principer som rekommenderas blir svåra att 

applicera på de lite mindre bolagen. Det är nämligen de stora börsnoterade och 

multinationella företag med mycket ägarspridning som bolagsstyrningen har 

uppmärksammat. Det är också i denna miljö olika resonemang och lösningar 

utarbetats. Detta innebär att små och ägarledda företag nästan aldrig diskuteras. I vissa 

fall är de emellertid hänvisade att ordna sig efter de principer som gäller för större 

företags bolagsstyrning. Det mindre företag har dock helt annorlunda ägarstruktur och 

förutsättningar vilket gör att koden blir svår att bruka i dessa företag. Många regler 

inom bolagsstyrningen är exempelvis orimligt stora och kostsamma för mindre 

företag. (Sevenius, 2005).  

 

Bolagsstyrningen är ur de flesta perspektiv fokuserad på aktieägarna. Enligt Sevenius 

(2007) finns det emellertid fler intressenter än aktieägarna som kan ha en positiv 

inverkan på bolagets styrning och borde därför involveras. Att bolagsstyrningen också 

uppfattas som en diskussion om ägarstyrning riskerar att begränsa regleringen till 

aktiebolag, och därmed begränsas även möjligheterna till lösning av problemen om 

huruvida mindre företag ska kunna använda sig av principerna i koden eller ej. 

 

En fjärde svaghet med koden för bolagsstyrning är att den vanligen endast diskuteras i 

dåliga tider. I de perioder då företagen och samhällsekonomin i stort sett går bra är det 

få företag som håller diskussionen och utvecklingen igång, men i sämre tider finns det 

ett betydligt större intresse av att hitta brister, syndabockar, systemfel samt 

förbättringsmöjligheter. (Sevenius, 2007). 

 

Slutligen vill Kollegiet, som tidigare nämnts, harmonisera den svenska koden med 

andra internationellt framarbetade koder. Ett ytterligare problem som då uppkommer 

är att alla länder har olika förutsättningar, vilket gör att en ”gemensam” kod blir svår 

eller helt omöjlig att utforma. (Sevenius, 2007). 

 

 

 

3.3. Avvikelsestudier gjorda av Kollegiet 
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Under år 2008 arbetade Kollegiet för svensk bolagsstyrning fram en årsrapport 

baserad på 2007 års avvikelser av den svenska koden för bolagsstyrning. Syftet med 

denna undersökning var att se hur väl företagen tillämpar koden för att på så sätt se 

hur koden fungerar. Genom studien kan alltså Kollegiet se på vilka punkter bolagen 

avviker och vilka regler som inte är tillfredställande. (Kollegiet, 2008). 

 

Utgångspunkt för Kollegiets undersökning var i första hand bolagens egen 

redovisning i form av bolagsstyrningsrapporten, som är obligatorisk för de företag 

koden inkluderar. De undersökta bolagen uppgick till 106 stycken varav Kollegiet 

fann att hela 102 av dessa valde att avvika från koden. (Kollegiet, 2008). 

 

Genom undersökningen fick Kollegiet fram 100 stycken formuleringar till avvikelse. 

Detta eftersom två av alla undersökta bolag inte hade avgett en formell 

bolagsstyrningsrapport. Enligt tabellen nedan presenteras 81 stycken av de vanligaste 

anledningarna till avvikelse enligt Kollegiets studie.(Kollegiet, 2008).  

 
Antal rapporterade avvikelser per regel 2007 (Kollegiet, 2008): 
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Som ses ovan var den vanligaste anledning till avvikelse frågor rörande 

valberedningen. Problemet fanns i valberedningens sammansättning där företagen valt 

andra lösningar. Det två följande skälen till avvikelse visade sig vara reglerna kring 

revisions- och ersättningsutskottet. Dessa alternativa lösningar som företagen valt 

grundar sig i att företagen valt att involvera hela styrelsen i dessa frågor. De har alltså 

valt att prioritera den befintliga kompetensen och erfarenheten inom styrelsen istället 

för ledamöters oberoende. (Kollegiet, 2008) 

 

Kapitel IV: Teoretisk Referensram 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

 

4.1. Hypotesutformning 
 

 
Tabell 1 - Hypotesmodell 

 
I hypotesmodellen ges en överblick över de hypoteser som uppsatsen har för syfte att 

besvara. Hypoteserna är uppdelade i två grupper, den interna och den externa. De 

interna faktorerna är sådana som företaget direkt kan påverka och förändra medan de 

externa faktorerna är endast påverkas indirekt.  

 

4.2. Agentteorin 
På grund av uppmärksamheten kring redovisningens politiska natur under 1970-talet 

uppstod vetenskapliga tankar som kom att lägga grunden för agentteorin (Artsberg, 

2005). Agentteorin ligger till grund för bolagsstyrningen och är en teori som belyser 

de problem som kan uppstå mellan de olika parterna inom ett företag. Bolagen som 

det fokuseras på är de med spridd ägarstruktur där ägarna benämns som principaler 

och chefer eller ledning för agenter. (Jensen & Meckling, 1976). Det är alltså 

relationen mellan ägarna och befattningshavarna i företaget som står i centrum 

(Artsberg, 2005). Det är mellan dessa två parter, principaler och agenter, konflikter 

kan uppstå på grund av att ägarstrukturen ger ledningen incitament att agera i eget 

intresse för att maximera den egna välfärden istället för ägarnas. (Jensen & Meckling, 

1976). Teorin tillämpas vanligen i samband med diversifierade företag eftersom det är 

dessa som förknippas med spridda ägarförhållanden (Chandel, 1990). 
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4.2.1. Ägarspridning 

I företag med en spridd ägarstruktur har ledningen ofta mer att säga till om då det 

finns många ägare med olika åsikter vilket gör att förtroendet till ledningen är av stor 

betydelse. I agentteorin beskrivs den centrala konflikt som kan uppstå inom 

bolagsstyrning mellan dessa bägge parter. Principalen kan exempelvis genom olika 

aktiviteter skapa incitament och uppmuntra agenten så att denne agerar i principalens 

intresse (Deschner, Hofman & Bodendorf, 2000). Agenterna har dock till uppgift att 

agera utifrån ägarnas intressen framför sina egna när beslut fattas för ägarnas räkning. 

I ett företag med stor ägarspridning försvåras dock ägarnas kontroll över ledningen 

vilket leder till att ledningen får större utrymme och mer ansvar. I och med att 

ledningen inte är lika hårt bevakad skapas incitament att handla i det egna intresset 

istället för ägarnas. Det här individuella målet, att maximera den egna vinsten eller 

nyttan, kan leda till opportunistiskt beteende i de situationer där det kan utvinnas vinst 

på bekostnad av någon annan. (Salter & Weinhold, 1988) En konsekvens av detta är 

exempelvis om befattningshavarna väljer att avvika från koden för bolagsstyrning och 

manipulerar motiven i syfte att maximera den egna välfärden (Sevenius, 2007). Detta 

beteende handlar enligt Williamson (1985) om ofullständig eller förvrängd 

utelämning av uppgifter och särskilt beräknade insatser för att vilseleda eller dölja 

information. I agentteorin ses detta beteende som en konsekvens av möjligheter. 

Opportunistiskt beteende kan alltså appliceras på tankarna om avvikelse som existerar 

kring den svenska koden för bolagsstyrning där befattningshavarna inom bolaget ges 

möjligheten att avvika. (Akerloff, 1970). En spridd ägarstruktur leder med andra ord 

till att ledningen får större friheter då ägarna är många och inte alltid har möjlighet att 

sammanträda för att fatta beslut vilket gör att ledningen får det yttersta ansvara för 

dessa beslut (Sevenius, 2007). Detta kan alltså leda till att beslut fattas som avviker 

från ägarnas egentliga intressen och målsättningar.  

 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan företagens ägarspridning och 

antal avvikelser.  

 

 

 

4.2.2. Ledningsproblem 
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Att ägarna lär sig hantera “agentproblem” är av särskilt stor betydelse för 

organisationer med stor ägarspridning. Det är därmed av hög betydelse att dessa 

företag lägger krafter på utformning av lämpliga kontroller och system för att hantera 

olika typer av arbete som utförs av ledningen. Det finns emellertid två utmärkande 

typer av problem mellan ägare och företagets ledning. Det första handlar om det 

informationsövertag cheferna har på grund av att de är mer insatta i själva 

verksamheten jämfört med ägarna. Höga nivåer av informationsasymmetri beror, 

enligt Warfield, Wild och Wild (1995), på en saknad av övervakning över agentens 

åtgärder och handlingar. Asymmetrisk information innebär att en part i ett förhållande 

har tillgång till bättre upplysningar än den andra. I bolagsstyrningens fall har agenten 

tillång till information om hur egendomen förvaltas och förändras medan principalen 

endast får information i andra hand via företagsledningen eller styrelsen. Enligt 

Richardsson (2000) så leder möjligen en sådan informationsasymmetri till möjligheter  

för befattningshavarna att manipulera resultatet i syfte att använda 

redovisningslösningar som gynnar cheferna själva.   

 

Det andra dilemmat mellan principalen och agenten är att dessa parter vanligen har 

olika målsättningar och intressen i företagets utveckling. Befattningshavarna tenderar 

nämligen att ha kortsiktigt mål med vinstsyfte jämfört med ägarnas långsiktiga mål 

om värdeökning. (Alchian & Demsetz, 1972; Jensen & Meckling, 1976; Pratt & 

Zeckhauser, 1985). Enligt Artsberg (2005) kan dessa olika målsättningar komma att 

utgöra en förklaring till hur bolagsledningen väljer att redovisa information till 

marknaden. Genom frivillig information kan exempelvis ledningen snedvrida de 

beslut som fattas och kommit att ha en negativ effekt på företagets aktiekurs genom 

att säkerhetsställa att inga misstankar existerar (Artsberg, 2005; Jensen & Meckling, 

1976 ). Val gällande avvikelser från den svenska koden för bolagsstyrning måste 

emellertid rapporteras, i den årliga bolagsstyrningsrapporten, vilket medför att det blir 

svårare att dölja faktiska motiv till avvikelse, dock går det givetvis att manipulera och 

snedvrida även dessa förklaringar. Det val som är optimala för agenten har en 

avgörande påverkan på redovisningsalternativ och beror på den riskspridning som 

finns mellan agenten och principalen och dels på hur agentens välfärd direkt eller 

indirekt påverkas. (Grossman & Hart, 1983; Sevenius, 2007). 

 

För att undvika agentproblemet finns det olika alternativ för ägarna. Ett alternativ är 
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ett kontrakt, chefer och ägarna emellan, vilket kan ha en stor betydelse på vilka 

handlingar och beslut som dessa chefer väljer att fatta (Scott, 2001). Andra lösningar 

bygger istället på belöningar och ersättningar direkt eller indirekt till 

befattningshavarna. Exempel på sådana belöningar skulle kunna vara delägande i 

organisationen. I detta fall kommer resultatredovisningen att spela en stor roll liksom 

val av redovisningsmetod eftersom “bonusen” är direkt kopplad till företagets resultat. 

(Artsberg, 2005; Jensen & Meckling, 1976). På så sätt ådrar sig agenten en 

nettoförlust då denna inte arbetar för företagets bästa respektive en nettovinst vid gott 

skick. Genom ett sådant kontrakt har ägarna lyckats binda upp befattningshavarna att 

indirekt arbeta mot deras mål och intressen. (Keser & Willinger, 2007). Ju fler 

aktieägare som är involverade i ledningen ju bättre kan dessa alltså påverka de 

redovisningsprinciper som följs inom verksamheten, allt för att prioritera ägarnas 

intressen (Skog, 2005). Detta leder till att de finns färre incitament för ledningen att 

avvika från koden för bolagsstyrning då dessa har en del i ägandet.  

 

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan ledningens ägande i företagen 

och antal avvikelser.  

 

4.2.3. Övervakning och kontroll 

Inom bolagsstyrningen är målet att förbättra förhållandet mellan agenten och 

principalen i syfte att gynna ägarnas intressen. Inom agentteorin talas det om 

begreppet Moral Hazard. Begreppet Moral Hazard uppstår när befattningshavarna har 

vetskap om att de är försäkrade, genom exempelvis kontrakt, och dennes beteende 

förändras och blir mindre ansvarsfullt (Jullian, Salanié & Salanié, 2001; Zaho, 2006)). 

Moral Hazard definieras som ett problem i företag och innebär alltså att en ledning 

vars arbete inte övervakas inte längre finner drivkraft till nödvändiga ansträngningar 

(Cohen & Loeb, 1984). Agentteorin tar upp Moral Hazard problematiken som har 

arbetats fram under antagandet att principalen känner till agentens risk-aversion. Det 

optimala kontraktet vars form beror på agentens välfärd, nytta och risk kan komma att 

verka meningslöst om agenten är medveten om sin egen position och situation och 

inte principalen. Känner principalen inte helt till agentens preferenser kommer 

antagligen agenten att försöka manipulera den huvudsakliga uppfattning om sin egen 

risk-aversion för att få ett så bra kontrakt som möjligt. (Jullien, Salanié & Salanié, 

2002). Moral Hazard handlar således om informationsproblem kring bristande 
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övervakningsmöjligheter eftersom det är svårt för principalen att kontrollera så att 

agenten verkligen arbetar inom kontraktets ramar och mot principalens mål (Zaho, 

2006). 

 

För att säkerhetskälla sig om att agenten arbetar mot principalens målsättningar krävs 

alltså vissa åtgärder. Det är emellertid allmänt omöjligt för principalen att utan några 

extra kostnader säkerhetskälla sig om att agenten kommer att göra optimala beslut 

utifrån principalens perspektiv. Enligt Jensen och Meckling (1976) ger agentteorin 

exempelvis upphov till övervakningskostnader för företagets ägare, principalen. Dessa 

kostnader är till för att övervaka att agenten agerar i enlighet med principalens 

målsättningar. Denna övervakning sker vanligast via en revisor, som då konstateras 

som en tredje utomstående part i agentteorin. Revisorn har alltså till syfte att begränsa 

ledningens handlande så att inga avvikande eller felaktiga beslut fattas som strider 

mot ägarnas vilja och mål. (Jensen & Meckling, 1976). Övervakningen kan 

exempelvis ske genom att bolagets ledning kontinuerligt måste hålla revisorn 

underrättad om vilka beslut och handlingar som tas (Kollegiet, 2008). Genom revisorn 

kan sedan ägarna få bättre kontroll på företagets chefer och ledning. Att kontrollen av 

ledningens handlingar förbättras genom kontinuerlig rapportering till företagets 

revisor gör att incitamenten för ledningen avvika från koden för bolagsstyrning 

minskar. (Sevenius, 2007). Beroende på hur hårda kraven är från revisorns sida 

regleras alltså ledningens beteende och handlingar vilket innebär att valet av 

revisionsbyrå från ägarnas sida är av avgörande betydelse. 

 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan företagens revisionsbyrå och antal 

avvikelser.  

 

4.3. Positiv Redovisningsteori 

Agentteorin spelar en stor roll för förståelsen av hur ett bolag styrs och varför vissa 

befattningshavare väljer att agera som de gör. Det finns emellertid många andra 

faktorer som påverkar befattningshavarnas handlingar både i den externa liksom den 

interna miljön. (Schroeder, 1991). En teori som har haft stor betydelse i detta 

sammanhang är Positiv redovisningsteori. 
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Positiv redovisningsteori (PAT) utvecklades under 1970-talet av två forskare vid 

namn Watts och Zimmerman. Den Positiva redovisningsteorin kretsar kring företagets 

förmåga att överleva genom att fokusera på hur företaget är uppbyggt och hur ägarna 

på bästa sätt kan effektivisera organisationen och befattningshavarna (Scott, 2003). 

Enligt Scott (2003) är den positiva redovisningsteorin uppbyggd kring olika kontrakt 

eller förbindelser inom och utom företaget. Dessa två typer av förhållande spelar en 

stor roll i frågan om vilka redovisningslösningar befattningshavarna i företaget 

kommer att välja och på så sätt påverka företagets framtida resultat och lönsamhet. 

(Deegan & Unerman, 2006: Scott, 2003). Positiv redovisningsteori försöker med 

andra ord förutsäga hur företagsledning och andra befattningshavare väljer att handla 

genom att anta att dessa individer handlar utifrån det egna intresset i syfte att öka den 

personliga välfärden. (Watts & Zimmerman, 1986). Enligt Watts och Zimmerman 

(1986) finns det dock tre avgörande faktorer som har inverkan på hur företag 

bestämmer vilken redovisningsmetod som ska tillämpas. Dessa tre antaganden utgörs 

av; bonusavtal, skuldsättningsgrad och verksamhetsstorlek.  

 

4.3.1. Bonusavtal 

Enligt opportunistiskt beteende är företagsledningen rationell och strävar efter att öka sin 

egen nytta och välfärd. Detta innebär att om dessa har en lön som är mer eller mindre 

knuten till hur väl företaget presterar och vilka resultat som redovisas väljs antagligen 

redovisningsprinciper ut efter de val som resulterar i högst vinst. (Scott 2003). När det 

talas om bonusavtal pratas det ofta om två olika bonussystem; det marknadsbaserade 

och det redovisningsgrundade (Watts & Zimmerman, 1986). 

  

Det marknadsbaserade bonussystemet bygger på en bonus som är direkt kopplad till 

företagets aktiekurs. Denna lösning gör att företagsledningens prestationer ökar för att 

uppnå en högre aktiekurs samtidigt som företagets aktieägare gynnas. (Watts & 

Zimmerman 1986). Enligt denna teori blir alltså målen för agenten och principalen 

sammangjutna vilket är det som eftersträvas i koden om bolagsstyrning (Kollegiet, 

2008; Watts & Zimmerman, 1986). Det vanligaste bonussystemet, som de flesta större 

företagen idag använder, bygger emellertid på idén om en bonus som är kopplad till 

redovisad vinst och kallas det redovisningsgrundande bonussystemet. När bonusen är 

sammanlänkad till resultat eller liknande mått så innebär det direkta effekter på 

redovisningsstrategin i syfte att påverka utbetalad bonus. Det kan exempelvis vara så 
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att en redovisningsprincip väljs för att minska resultatet på grund av att företaget redan 

går med förlust. Det innebär att företagsledningen redan är fråntagen sin bonus och kan då 

likaväl flytta exempelvis nedskrivningar och liknande till innevarande år för att på så sätt 

öka resultatet i nästkommande period. Handlar ledningen på detta sätt måste de kanske 

dock, enligt svensk kod för bolagsstyrning, avvika från den utformade koden vilket kräver 

en välformulerad motivering. (Watts & Zimmerman, 1986). När det existerar ett 

redovisningsgrundat bonussystem uppstår alltså större incitament för företagsledningen 

eller styrelsen att handla i syfte att maximera den egna välfärden. Detta innebär att dessa 

befattningshavare möjligen väljer att avvika från kodens regler för att prioritera den 

personliga välfärden istället för ägarnas intressen. 

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan företagens bonusavtal och antal 

avvikelser.  

 

4.3.2. Skuldsättningsgrad 

Enligt Watts och Zimmerman (1986) så väljer företag, med hög skuldsättningsgrad, 

redovisningsmetoder efter det alternativ som generellt ger den högst redovisade 

vinsten. Detta eftersom företagets nettoresultat har en positiv inverkan på 

skuldsättningsgraden. Alla lån innehåller mer eller mindre krav på låntagaren som 

denne måste tillmötesgå under avtalsperioden. Dessa krav är en säkerhet för 

långivaren som genom kraven stärker sin rätt till en återbetalning från låntagaren. 

(Scott, 2003). I många fall försöker nämligen låntagaren att ta till åtgärder som 

minskar möjligheten för banken att få en återbetalning. Exempelvis kan låntagaren ta 

lån från flera parter vilket gör att långivarna får konkurrera om vem som ska få ta del 

av återbetalningen om kapitalet från låntagarens sida är knapp. (Deegan & Unerman, 

2006). Banken, eller annan långivare, kan därför “försäkra” sig genom att kräva att 

företaget har täckning för räntekostnaderna och en godtagbar skuldsättningsgrad.  

Överträds dessa krav som ingår i avtalet kan långivaren vidta sanktioner exempelvis i 

form av nekade lån i framtiden och dels kan låntagaren åtalas för avtalsbrott. (Scott, 

2003). Som Watts och Zimmerman (1986) pekar på kan emellertid företagen välja 

sådana redovisningsmetoder så att nettoresultatet ökar istället för att exempelvis 

skuldsättningsgraden ökar. Befattningshavarna kommer alltså att välja de val som 

ökar tillgångarna men minskar skulderna respektive ökar intäkterna men minskar 

kostnaderna. Handlar både låntagare och långivare i god tro kan det dock tänkas att 
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låneavtalet blir fördelaktigare (Deegan & Unerman, 2006). 

 

Enligt Deegan och Unerman (2006) är låneavtalet och andel skulder ett exempel på 

hur ledningen använder och manipulerar olika redovisningsalternativ och lösningar. 

Detta innebär att ledningen avviker från de principer bolagsstyrningen fastställt för 

hur arbetet ska se ut och hur beslut ska fattas beroende på hur stor företagets 

skuldsättningsgrad är.  

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan företagens skuldsättningsgrad och 

de avvikelser som sker från koden för bolagsstyrning. 

 

4.3.3. Politisk påverkan och storlek 

Det tredje och sista antagandet som understödjer den positiva redovisningsteorin 

handlar om politisk påverkan och hur denna faktor kan kopplas samman med 

företagets storlek. Watts och Zimmerman (1986) antar att större företag är mer 

känsliga för förändringar i det politiska klimatet än lite mindre företag. Eftersom 

storlek anses vara en sambandsvariabel för politisk påverkan så antas det att de större 

företagen kommer att välja de strategier som i slutänden minskar företagets 

redovisade vinst. (Deegan & Uneman, 2006; Watts & Zimmerman, 1986). Enligt 

Watts och Zimmerman (1986) är företag med stora vinster mer politiskt känsliga än 

små företag.  Det finns många olika politiska kostnader bland annat i form av skatter 

och andra avgifter. Ju större dessa kostnader är för det enskilda företaget ju större är 

sannolikheten att företagsledningen väljer de redovisningslösningar som skjuter fram 

vinsten till nästkommande perioder. Stora företag med mycket makt kan emellertid 

använda den politiska påverkan som ett verktyg genom att de kan påverka de politiska 

kostnaderna och regleringarna. Exempelvis får större företag, trots att de betalar mer i 

skatt och därmed har en hög politisk kostnad, vissa fördelar såsom lönsamma statliga 

kontrakt och importrestriktioner. (Watts & Zimmerman 1986). Enligt Deegan och 

Unerman (2006) kan statliga och andra intressegrupper peka på att särskilt stora 

företag generar väldigt stora vinster men att dessa företag sällan betalar sin andel till 

samhället. Detta har lett till att vissa av dessa företag har uppmärksammats genom 

åren och ådragit sig negativa åsikter och kritik. Av denna anledning är det många 

företag som väljer redovisningsmetoder och strategier som minskar företagets totala 

vinst. (Scott, 2003). Ett motiv till avvikelse från koden kan alltså ha sin grund i 
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företagets storlek (Sevenius, 2007). Eftersom större företag är mer kontrollerade av 

näringslivet och allmänheten är det svårare för dessa att avvika från koden då det 

krävs en väldigt utförlig och accepterad motivering. Trots att det underlättar för de 

större företagen att minska vinsten utåt sett är det i slutänden lättare att hålla sig till de 

regler som tillämpas i koden för bolagsstyrning då företaget hela tiden kontrolleras 

och granskas av såväl interna som externa intressenter.   

 

Hypotes 6: Det finns ett negativt samband mellan företagens storlek och antal 

avvikelser.  

 

4.4. Fem typer av ägande 
I Sverige är näringslivet till stor del fokuserade på ägarnas intressen men även andra 

intressenters delaktighet väger tungt i företagen. Att dessa andra intressenters 

engagemang är av stor betydelse innebär att hänsyn måste tas till olika grupper så som 

medarbetare och kunder. (Hamberg, 2004). Under de senaste tre decennierna har 

emellertid de nordiska länderna allt mer börjat röra sig mot ett ägarperspektiv. Detta 

har inneburit en stor förändring då företagen blivit allt mer ägarorienterade istället för 

att som tidigare vara intressentorienterade. I och med införandet av koden för 

bolagsstyrning är nu ägarnas intressen de främsta och högst prioriterade i företagen. 

(Hamberg, 2004: Kollegiet, 2008). Enligt Fristedt och Sundqvist (2009) finns det 

emellertid fem framträdande ägarförhållanden i samhället som har en stor inverkan på 

hur bolag styrs och förvaltas. Dessa fem ägandetyper består av institutionellt ägande, 

utländskt ägande, familjeägande, statligt ägande samt industriellt ägande. 

 
Det institutionella ägandet kan definieras som en grupp investerare som har medel att 

investera på grund av deras affärsverksamhet (Gilpin, 1986). De institutionella ägarna 

är alltså ingen gemensam samling ägare utan består istället av juridiska personer och 

finansiella aktörer som förvaltar andras kapital. Hur det institutionella ägandet väljs 

att kategoriseras är av stor betydelse då det i näringslivet finns många olika typer av 

institutionellt ägande, alla med olika syften och skilda förutsättningar för att utöva sin 

ägarroll. (Hedlund, Hägg, Hörnell & Rydén, 1985). Vissa av dessa företag har 

exempelvis begränsningar i var och hur mycket kapital som får placeras, vilket 

exempelvis påverkar hur dessa företag väljer att redovisa sitt kapital. Vidare så skiljer 

sig även beteendet då investmentbolag vanligen har långsiktiga mål till skillnad från 
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aktiefonder som har kortsiktiga mål. Företagen med institutionellt ägande kan därför 

variera mycket i val av redovisningslösningar då företagen skiljer sig åt. De 

institutionella ägarna har dock i många fall stora aktieblock i ett flertal företag vilket 

tyder på att dessa ägare är ute efter de höga avkastningsobjekten och i och med det är 

sämre på att övervaka hur befattningshavarna i företaget egentligen förvaltar bolaget 

(Andersson, Mansi & Reeb, 2003). Att ägarna väljer att överlåta mycket av 

förvaltningen till ledningen gör att dessa får större frihet att handla på ett sådant sätt 

som kanske ägarna egentligen hade nekat. Enligt Fama och Jensen (1983) så är det 

institutionella ägandet inte en så kallad kompetensinvestering vilket även leder till att 

ägarna inte har det intresse eller den motivation som krävs för att påverka i bolaget. I 

och med att ägarnas kontroll är svag skapas det utrymme för befattningshavarna i 

organisationen att i större grad agera i eget intresse. Att ägarna inte aktivt är 

engagerade i verksamheten gör alltså att ledningen får så gott som fria händer att styra 

verksamheten i den riktning de anser mest fördelaktig.  

 

Sedan mitten av 1990-talet har en förändring skett av antalet företag med utländskt 

ägande och en allt större andel av de svenska börsnoterade bolagen är numer 

utlandsägda (Hamberg, 2004; Sevenius, 2007). Enligt Fristedt och Sundqvist (2006) 

är det utländska ägandet hela fyrdubblats de senaste femton åren och i och med det 

blivit allt mer naturlig på den svenska aktiemarknaden. Detta beror på att handeln i de 

svenska företagen har blivit alltmer intressant för de utländska investerarna. Ökningen 

har till stor del sin grund i den bolagsstyrnings kod som infördes för Sveriges 

börsnoterade bolag i juni 2005. Anledningen till detta är att många investerare har 

större förtroende till de företag som har en god bolagsstyrning i företaget och där 

kontrollen är fokuserad till ägarna. (Sevenius, 2007). I och med att det utländska 

ägandet har ökat i Sverige har de svenska bolagens styre kommit att förändras på 

grund av de arbetssätt och vanor de internationella bolagen är vana att tillförlita sig 

på. I och med de utländska investerarnas inflytande över bolagen skapas incitament att 

avvika från den svenska koden för bolagsstyrning då denna inte alltid kan anpassas 

efter det internationella ägandet (Sevenius, 2007). I de branscher där utlandsägda 

företag verkar finns det också en högre konkurrens vilket gör att de svenska företagen 

ständigt måste sträva efter att vara minst lika effektiva som de internationella bolagen 

(Institutet för tillväxtpolitiska studier, 2005; Liu & Sun, 2005). Att företagen har en 

högre konkurrens kan leda till att de svenska företagen pressas till att redovisa så 
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positiva resultat som möjligt för att komma upp i samma nivå och produktivitet som 

de internationella konkurrenterna (Sevenius, 2007). De utländska ägarna är dock, 

enligt Hambrick och Finkelstein (1995), mindre aktiva vilket gör att de svenska 

bolagen till största delen styrs i Sverige. Att bolagen styrs ifrån Sverige kan då 

medföra att de svenska befattningshavarna väljer att förlita sig till den svenska 

bolagsstyrningens principer istället för de koder som det utländska ägandet inbringar. 

Detta samtidigt som de har större handlingsutrymme och frihet över beslutsfattandet 

då de utländska ägarna inte alltid kan kontrollera eller övervaka ledningens arbete i 

Sverige. (Sevenius, 2007).  

 

Enligt Johansson (2005) är definitionen av begreppet familjeföretag ett bolaget som 

ägs eller ägarmässigt styrs och kontrolleras av en eller ett fåtal personer och deras 

familjer. De som utmärker styrningen i familjeägda företag är att de har andra 

prioriteringar på vad som ska gälla för företagets målsättning. Exempelvis anser dessa 

företag att långsiktig överlevnad är viktigare än andra faktorer som lönsamhet och 

tillväxt. Familjeägda företag har vanligen svårare att ta åt sig förändringar då de är 

vana att göra på ett sätt och har vissa värderingar och principer som de inte vill 

förändra. En förändring som den svenska koden för bolagsstyrning medför kan därför 

vara svår att ta till sig då det familjeägda bolaget är vana att hantera frågor på ett 

traditionellt sätt (Johansson, 2005). I de familjeägda företagen försöker 

befattningshavarna även att behandla problemen inom företaget och endast i värsta 

fall anlita utomstående hjälp i form av konsulter och rådgivare. (Emling, 2000). Detta 

gör att de får det ännu svårare att ta åt sig ny regler och principer. Familjen är dock 

väldigt noggrann med att övervaka och kontrollera befattningshavarna inom 

organisationen särskilt om dessa är utomstående och inte tillhör familjen. Eftersom 

både familjens status och rykte står på spel är det viktigt att affärerna handlas på ett 

korrekt sätt. (Anderson, Mansi & Reeb, 2003). Men eftersom ägarna är de 

kontrollerade organet vad gäller hur väl koden för bolagsstyrning följs kan dessa fritt 

välja att avvika från koden då familjen och ägarna handlar enhälligt (Sevenius, 2007).  

 

Det statliga ägandet i de svenska företagen förvaltas av staten men på en lägre nivå är 

det departement som är ansvarig beroende på inom vilken politik- eller sakområde 

bolaget verkar inom. Staten har under åren ansvaret för många företag i det svenska 

näringslivet men till skillnad från andra ägare har staten fokuserat på en mer social 
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inriktning än en med lönsamhetsmål. Exempelvis har staten bolag med verksamheter 

inom de områden som kräver stora investeringar med mycket lång återbetalningstid, 

vilket talar för att det inte finns något vinstsyfte. Att vissa företag är nödvändiga för 

det svenska näringslivet kan dock påverka statens val av redovisningslösningar i 

bolaget då målet i dessa företag handlar om en konstant överlevnad. (Falkman & 

Orrbeck, 2001; Rapport, 1997/98:2). Regeringskansliet som har i uppgift att förvalta 

statens företag har som mål att skapa en så positiv värdeutveckling som möjligt utan 

vinstsyfte. Denna värdeutveckling sker då företagen uppfyller de intressen som finns i 

samhället genom att samhällets resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. (Falkman & 

Orrbeck, 2001; Rapport, 1997/98:2). Hur verksamheten ska skötas i de statliga 

bolagen bestäms främst genom riksdagsbeslut men även i särskilda avtal som kan 

finnas mellan företaget och staten. Sedan år 2005 har staten aktivt deltagit i de OECD-

riktlinjer, ”Organisation for Economic Co-operation Development”, som utformats för 

statligt ägande. För att skapa ett förtroende utåt sett emot allmänheten bör ägarna vara 

öppna med informationen och klargöra vilka mål staten har med bolagen. (OECD, 

2005). Eftersom staten agerar som enda ägare behöver de inte ta hänsyn till några 

minoritetsägare dock bör de tänka på att den statliga affärsverksamheten indirekt ägs 

av de svenska skattebetalarna vilket gör att de ändå måste ta hänsyn till en stor grupp 

människor. (Falkman & Orrbeck, 2001; Rapport, 1997/98:2). Det är av största vikt att 

de statliga bolagen sköts på ett bra och fördömligt. Detta innebär också att en 

eventuell avvikelse från koden för bolagsstyrning skulle kräva en mycket god 

motivering särskilt då det är staten som står bakom införandet av denna (Falkman & 

Orrbeck, 2001; Sevenius, 2007). 

 

Det industriella ägandet består av företag som köper andra företag i syfte att 

effektivisera eller gynna den egna verksamheten. De industriella ägarna köper endast 

företag som passar organisatoriskt in i den egna verksamheten. De industriella ägarna 

har alltså ett industriellt syfte med sitt ägande, vilket innebär att det inte alltid är 

avkastningen eller lönsamheten som är den drivande faktorn bakom dessa 

investeringar. Grunden till investeringen är alltså att göra den egna verksamheten 

starkare på lång sikt vilket gör att investeringen måste knyta an till den egna 

verksamheten. Det finns vanligen ingen gemensam styrning i de olika bolagen utan 

alla styrs efter olika förutsättningar. (Hambrick & Finkelstein, 1995). Att bolagen har 

olika förutsättningar och måste styras på olika sätt kan medföra att de ägda bolagen 
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eventuellt måste avvika från koden för bolagsstyrning då dessa företag kanske inte 

kan styras på samma sätt som de industriella ägarna hade föredragit. Det kan även 

vara så att det ägda företaget tidigare styrdes enligt de principer som koden för 

bolagsstyrning tillämpar men i och med förvärvet måste bolaget avvika för att 

eftersträva den bolagsstyrning de industriella ägarna föredrar att utöva. Eftersom 

syftet är att förbättra det egna företagets ställning räcker det att ägarna har tillräcklig 

kontroll över företagen för att kontrollera verksamheten och dess förvaltning samt 

styra företaget i en viss riktning. Att ägarna ibland antar denna passiva ägarroll i det 

investerade bolaget gör att det skapas möjligheter för befattningshavarna inom bolaget 

att handla på annorlunda sätt än vad ägarna hade rekommenderat eller föredragit. I det 

bolag med industriellt ägande är ägarna inte så aktiva vilket medför att den största 

delen av styrningen sker inom bolaget och endast de övergripande besluten fattas av 

ägarna. Detta leder till att vissa avvikelser från koden för bolagsstyrning är 

oundvikliga då beslut ibland måste tas på en lägre nivå. (Hambrick & Finkelstein, 

1995).  

 

Hypotes 7: Det finns ett samband mellan de olika ägarkategorierna och antal 

avvikelser.  

 

4.5. Signifikanta faktorer för bolagsstyrning 
Den svenska koden för bolagsstyrning riktar sig främst till företagen noterade på 

börserna OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Kodgruppen som 

arbetade fram den svenska koden hoppades emellertid på att fler företag i näringslivet 

skulle kunna applicera koden. Det har dock visat sig att koden är svår att tillämpa för 

det mindre bolagen på marknaden då den främst är tänkt för de större företagen. 

(Kollegiet, 2008). Utöver denna storleksfaktor finns det även andra signifikanta 

faktorer som kommit att ha påverkan på hur väl koden kan tillämpas eller ej 

(Sevenius, 2007).  

 

Bolagsstyrning behandlar olika sätt för ägarna att försäkra sig om att denne får 

avkastning på sina investeringar. I detta fall fokuserar vi på hur ägarna ska få 

företagets ledningen att arbete mot deras mål och intressen istället för att maximera 

sina egna intressen och välfärd. (Schleifer & Vishny, 1997; Murphy, 1999). Hur kan 

exempelvis ägarna försäkra sig om att cheferna i ledningen inte stjäl det kapital som 
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ägarna tillhandahåller eller investera detta i dåliga projekt? (Schleifer & Vishny, 

1997). Enligt studier gjorda av Aaboen, Lindelöf, Koch och Löfsten (2006) är 

attityder och den motivation som visas gentemot företagets ledning en viktig faktor 

till företagets förmåga att anskaffa medel och därmed uppnå en högre tillväxt och 

lönsamhet. Grossman och Hart (1983) anser också att en firmas lönsamhet i grund och 

botten bygger på befattningshavarnas beslut och handlingar. Exempelvis så är 

befattningshavarna i ett lönsamt företag utsatta för mer politiska påtryckningar än de i 

mindre lönsamma företag. Även för allmänheten är det mer intressant att studera de 

lönsamma företagen vilket gör att lönsamma företag måste vara noga med vad de 

väljer att presentera i sina finansiella resultat. Det krävs alltså att dessa företag följer 

koden för bolagsstyrning för att det ej ska skapas misstankar och för att intressenterna 

ska få en god bild av företaget. Det kan dock vara så att lönsamma företag väljer att 

snedvrida sina resultat för att framstå som mindre lönsamma för att slippa de politiska 

påtryckningarna och insynen i företaget. Detta leder då istället till att dessa företag 

ibland måste avvika från koden för bolagsstyrning för att kunna hantera detta problem 

internt och minska lönsamheten. I de flesta fallen påverkar lönsamheten emellertid 

befattningshavarna så att dessa väljer att handla på ett korrekt och rättvisande sätt då 

företagets hela tiden granskas av intressenter. Detta skulle om företaget avviker från 

koden kunna skapa både rubriker i media och dels leda till ett minskat förtroende sett 

ur intressenternas perspektiv. (Grossman & Hart, 1983; Sevenius, 2007; Scott, 2003). 

Lönsamheten kan alltså skapa mindre incitament att avvika från koden men vanligen 

är denna faktor inte avgörande när det gäller huruvida koden för bolagsstyrning följs 

eller ej.  

 

Hypotes 8: Det finns ett negativt samband mellan företagets lönsamhet och antal 

avvikelser.  

 

Inom bolagsstyrningen finns det många olika mekanismer som används för att få 

företaget att verka enligt de mål och intressen som ägarna har. Det kan alltså snabbt 

konstateras att det finns många olika alternativ eller åtgärder för ägarna att vidta för 

att få kontroll på företagets befattningshavare. Det är dock svårt att bestämma vilken 

av dessa lösningar som skulle vara den bästa. (Schleifer & Vishny, 1997). Collin och 

Smith (2007) har arbetat fram en förteckning över dessa mest framträdande 

mekanismerna som finns till för att förbättra styrningen i företagen.  
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 Kapitalstruktur  

 Chefsarbete  

 Organisation, struktur och strategi  

 Styrelse  

 Ersättningar  

 Revision  

 Produktmarknad . 

 Statlig lagstiftning  

 Massmedia (Collin & Smith, 2007). 

 

Beroende på hur ovanstående mekanismer hanteras kan de användas för att förbättra 

ägarnas kontroll och befattningshavarnas förvaltning av bolaget. Oavsett val av 

styrelsemekanismer är det viktigt att förvalta dessa med omsorg då det enligt RandØy 

och Nielsen (2002) handlar mycket om förtroende när det kommer till hur 

befattningshavarna väljer att agera i olika situationer. Bolagsstyrningens mekanismer 

påverkar således företagets förmåga att bedriva företagande åtgärder. I en studie gjord 

av Jensen och Meckling (1976) ses även där ett positivt och linjärt samband mellan 

chefernas agerande och företagets välfärd. Ett bolag kan med andra ord bli både 

effektivt och lönsamt genom att förvalta dessa mekanismer på ett förnuftigt sätt. 

(Collin & Smith, 2007). Exempelvis kan valet av organisation medföra att det finns 

vissa principer i företagets kultur som gör att företagen väljer att handla på ett visst 

sätt då det finns redan uppbyggda förväntningar. Samma gäller produktmarknaden där 

företagen på grund av konkurrens har vissa krav eller förväntningar på hur bolaget 

borde se ut. En faktor som kan påverka hur väl koden för bolagsstyrning följs eller ej 

kan alltså vara valet av bransch. Beroende på vilken bransch ett företag verkar i finns 

det alltså olika normer och principer som företagen bör följa både vad gäller 

produktmarknad och organisation. Detta därför att det i varje bransch råder vissa 

specifika förhållanden som gör att bolagen blir “tvungna” att handla på ett visst sätt. 

Dessa enskildheter som existerar inom branschen eller i vissa fall företagen kan 

exempelvis utgöra godtagbara skäl till varför ett bolag avviker från bolagskoden. 

(Sevenius, 2007).  

 

Hypotes 9: Det finns ett samband mellan branschen företagen verkar i och antal 
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avvikelser.  

 

En annan av de mekanismer som kan kopplas till bolagsstyrningen och som är 

framträdande i dagens bolag är styrelsen som också har en avgörande betydelse både 

vad gäller utformning och förvaltning av verksamheten (Collin & Smith, 2007). Enligt 

Andres & Vallelado (2008) är styrelsens sammansättning och storlek relaterade till 

chefers möjlighet att bevaka och bistå med förvaltning. Styrelsen som får direktiv 

direkt givna av ägarna har till uppgift att anpassa dessa för att sedan kunna applicera 

dem på organisationen. Styrelsens övergripande uppgift är alltså att på ägarnas 

räkning förvalta företagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intressen och 

avkastningskrav tillgodoses på bästa möjliga sätt (Sevenius, 2007). I vissa frågor har 

styrelsen exklusiv beslutanderätt men i vissa fall måste styrelsen rätta sig efter det 

som bestämts på bolagsstämman så länge dessa beslut inte strider mot 

aktiebolagslagen eller bolagslagen. (Kollegiet, 2008). Att styrelsen får ta vissa beslut 

på egen hand kan vara en betydelsefull faktor till varför vissa företag avviker från 

koden för bolagsstyrning. Styrelsens storlek och sammansättning är ytterligare en 

faktor till varför vissa företag avviker från koden. Andres & Vallelado (2008) anser 

exempelvis att en stor styrelsen påverkar både styrelsens motivation och 

engagemanget i ledamöternas bestämmande och rådgivande uppgifter. I koden står det 

emellertid tydligt hur en styrelse ska vara utformad och vilka uppgifter som hör där 

till. I vissa bolag är det dock svårt att följa dessa regler då flera aktieägare har stort 

engagemang och vill vara med i styrelsen och antalet medarbetare vanligen ökar i takt 

med antalet anställda. För många aktieägare i styrelsen kan betyda att de krav som 

återfinns i koden för bolagsstyrning kanske måste frångås. Detta eftersom det 

rekommenderas att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende från 

företaget och att det ska finnas en rättvis fördelning bland könen. Har företaget en 

större styrelse kan detta leda till att beslut och förvaltning i företaget bli mer 

svårhanterligt då de är många olika åsikter som ska vara med och bestämma. Det är 

alltså av stor vikt att styrelsens sammansättning görs med omsorg och eftertanke. 

(Kollegiet, 2008; Svernlöv, 1999; Sevenius, 2007). 

 

Hypotes 10: Det finns ett positivt samband mellan styrelsens sammansättning och 

antal avvikelser. 
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Beroende på hur ägandet ser ut i företagen kan även detta vara av signifikans för 

bolagsstyrningen då mekanismen som omfattar statlig reglering och lagstiftning 

påverkas (Smith & Collin, 2007). Exempelvis kan utländskt ägande innebära att bolag 

som är noterade på två börser involveras av två olika koder för bolagsstyrning. 

Eftersom strukturen av företagen ser olika ut från land till land förekommer det även 

skillnader i ländernas principer för bolagsstyrning. Väljer exempelvis ett företag att 

följa den amerikanska koden för bolagsstyrning kan detta medföra vissa 

komplikationer då denna skiljer sig från den svenska koden för bolagsstyrning. 

(Sevenius, 2007). Det kan även vara så att de lagar som gäller inom ett land strider 

mot den bolagsstyrningskod som gäller för företagen och som ska appliceras i och 

med börsnotering. Denna motstridighet skulle därför kunna var ytterligare en av de 

anledningar till varför två eller flera börsnoteringar påverkar hur väl en individuell 

kod för bolagsstyrning faktiskt följs. Vidare kan två börsnoteringar även innebära 

vissa krav i bolagets uppbyggnad då organisations struktur skiljer sig länder emellan. 

Detta skapar med andra ord ytterligare en faktor till varför företag registrerade på fler 

en börs måste avvika från koden (Skog, 2005). 

 

Hypotes 11: Det finns ett positivt samband mellan börsnotering och antal 

avvikelser. 
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Kapitel V: Empirisk Metod 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

5.1. Undersökningsmetod 

Insamlingen av vår data kommer att ske via ett kvantitativt tillvägagångssätt där vi har 

för syfte att studera årsredovisningar utgivna av börsnoterade företag. Eftersom 

motivering till avvikelse i årsrapporten är ett måste för företag som involveras av den 

svenska koden för bolagsstyrning anser vi årsredovisningen vara ett bra verktyg för 

insamling av data till vår empiri. Det kvantitativa tillvägagångssättet bygger på att 

forskaren kategoriserar informationen innan den samlas in vilket gör att det blir 

begräsningar på den informationsinsamling som görs (Jacobsen, 2007). Genom att 

använda oss av ett kvantitativ arbetsform väljer vi att studerar fenomen, vilket betyder 

att vi gör en kartläggning av problemet (Tufte, 2003). Den data som samlas in 

kommer att vara opåverkbar och objektiv genom att vi studerar sekundärdata. I 

årsredovisningen måste nämligen företag, enligt koden, redovisa exakt på vilka 

punkter de valt att avvika från koden samt ge en väl formulerad motivering till 

eventuell avvikelse (Kollegiet, 2008). Genom att årsredovisningar är offentliga 

handlingar har vi möjlighet att studera alla de årsredovisningar som berörs vilket ger 

oss en rättvisande bild liksom en allmän och korrekt uppfattning. Eftersom vår 

insamling sker via studier av årsredovisningar ökar även vår reliabilitet i och med det 

att vi ej kan påverka vad som presenteras i dessa. Reliabilitet innebär att ett 

mätinstrument exempelvis ett enkätformulär eller en observation ska ge tillförlitliga 

och stabila utslag och även vara opåverkbar av forskaren (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2001). I och med att årsredovisningar är kontrollerad och godkänd information 

som gör att vår underökning i hög grad är ”säker” och tillförlitlig då vi antar att den 

redovisning som presenteras är utformad efter de lagar, normer och principer som 

råder.  

 

Ett annat alternativ för vår uppsats hade varit att göra en kvalitativ undersökning. 

Genom en sådan undersökning hade vi kunnat gå mer på djupet och skaffat oss mer 

detaljerad och fyllig beskrivning inom området (Tufte, 2003). Vi hade då kunnat 

basera vår uppsats på intervjuer där vi fördjupat oss ytterligare i varför vissa företag 

väljer att avvika från koden. Nackdelen med denna typ av arbetssätt är, enligt Kvale 

(2008), att det endast finns tid för ett fåtal intervjuer vilket kan få påföljden att 
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insamlingen inte är generaliserbar. Utöver det kan intervjuer bli snedvridna och ej 

trovärdiga eftersom intervjuaren omedvetet eller medvetet kan påverka och ställa 

ledande frågor. Därutöver finns det även en risk att intervjuaren tolkar svaren på ett 

felaktigt sätt. (Tufte, 2003). I vårat fall kan det även vara så att alla på företaget inte är 

medveten om vilka delar av koden som följs respektive avviks, vilket gör det svårt att 

bestämma vilken person som varit mest optimal för intervjun. Avvikelser kan även 

uppfattas olika i organisationen vilket skulle ge ett mindre rättvisande resultat.  

  

5.2. Urval 

Enligt den reviderade koden för bolagsstyrning som trädde i kraft den 1 juli 2008 

riktar sig koden till bolag på börserna; NGM Equity och OMX Nordic Exchange 

Stockholm. Detta innebär att vi i vår undersökning redan har en given målgrupp, 

nämligen de företag som omfattas av den svenska koden för bolagsstyrning. Det här 

innebär i sin tur vi inte kan påverka vilka företag som ska finnas med i vår 

undersökning. I alla de berörda företagens årsredovisningar finns nämligen en 

bolagsstyrningsrapport med tydliga beskrivningar på vilka punkter avvikelser från 

koden sker. Att företagen genom koden måste ha denna form av rapport gör det enkelt 

för oss att urskilja de företag vi har för avsikt att studera. I och med detta får vår 

uppsats en hög validitet, ”giltighet”, som syftar till forskarens förmåga att mäta just 

det denna har för avsikt att mäta (Jacobsen, 2007). För att datainsamlingen ska ha hög 

reliabilitet måste de undersökta enheterna vara oberoende av undersökaren vilket vår 

är då vi inte har möjlighet att påverka vad företagen väljer att presentera i sina 

årsredovisningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  

 

För att ta reda på vilka företag som avviker från koden var vi tvungna att göra en 

totalundersökning på alla de företag som finns på ovannämnda börser. Men eftersom 

många företag ännu ej har publicerat sina årsredovisningar för 2008 års verksamhetsår 

uppstod ett problem. Detta eftersom företagen på NGM Equity inte berördes av koden 

innan 2008 och vilket då gör att dessa företag inte kan studeras i vår uppsats. NGM 

Equity utgör emellertid en liten del av alla de företag som finns på de två utvalda 

börserna. På grund av att vi inte hade möjlighet att få tag på 2008 års årsredovisningar 

valde vi därför att fokusera vår undersökning på företagen som hittas på OMX Nordic 

Exchange Stockholm och deras årsredovisningar för år 2007. OMX Nordic Exchange 
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Stockholm börs är vidare indelad i tre olika grupper beroende på företagets storlek. 

Dessa tre grupper kallas; Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Tillsammans 

representerar de tre grupperna ett totalt antal på 248 stycken företag (Dagens Industri, 

2009). Dock kan vi ej inkludera Small Cap i vår undersökning då dessa företag, 

liksom de på NGM Equity, inte berördes av koden innan år 2008. Det innebär därmed 

att vi istället får ett totalt urval på 133 stycken bolag.  

 

OMX Nordic Exchange Stockholm: 

 

 

Enligt ovanstående tabell kan det skådas vilka företag, på grund av avsaknad av data, 

som vi haft för avsikt att studera i denna underökning. De slutgiltiga antalet företag 

som avvek kan emellertid presenteras enligt nedanstående tabell. Dessa utgör 

tillsammans 56 stycken företag av det totala antalet vilket motsvarar 42 procent av 

bolagen på Lage Cap och Mid Cap tillsammans. 

 

OMX Nordic Exchange Stockholm: 

 

 

5.3. Bortfall 

När det talas om bortfall i en undersökning pratar man om de variabler som av någon  

anledning inte finns med i resultatet. Bortfallet kan beror på att man inte har 

fullständiga förteckningar över alla enheter. Exempelvis kan vissa objekt missats och 

inte kommit med i undersökningen eller av någon anledning strukits (Jacobsen, 2007). 

I vår undersökning involverades företagen på börsen OMX Nordic Exchange 

Stockholm och de företagen som av någon anledning valt att avvika från koden för 

bolagsstyrning. De avvikande företagen utgjorde tillsammans 42 procent av det totala 
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antalet företag på Large Cap och Mid Cap. I vår uppsats förekom det ett mindre 

bortfall då en av årsredovisningarna från ett företag tillhörande Mid Cap listan inte 

gick att få tag i. Eftersom denna årsredovisning inte var tillgänglig via Internet 

skickade vi ett e-mail till bolaget men dock utan respons. Bortsett från det företaget 

hade vi emellertid möjlighet att få tag i alla de andra årsredovisningarna som krävdes 

för en nästintill komplett studie. Anledningen till att inget större bortfallet förekom 

berodde helt enkelt på att alla de företagen vi hade för avsikt att undersöka hade en 

tydlig rapport om bolagsstyrning i årsredovisningen och att denna information var 

lättillgänglig för oss. I och med att det endast saknades en årsredovisning existerade 

inget avgörande bortfall vilket innebar att ingen vidare analys av bortfallet behövdes 

eller kunde göras. 

 

5.4. Datainsamling  

 

5.4.1. Primärdata 

Primärdata samlas in av forskaren själv och bygger på en skräddarsydd datainsamling 

utformad efter en speciell frågeställning, till en specifik grupp. Denna information har 

insamlats genom någon som har direkt kunskap om en händelse eller miljö, sådan 

information kallas för förstahandskälla (Repstad, 1999). Primärdata kan göras genom 

olika metoder så som intervjuer, observationer och frågeformulär. (Jacobsen, 2007). 

Enligt Repstad (1999) har saker som skrivits av direkta observatörer eller deltagare 

högre trovärdighet än den information som baseras på vad andra sett eller hört. 

 

5.4.2. Sekundärdata  

När information inte samlats in direkt från källan utan baseras på information 

insamlad av andra kallas detta för sekundärdata (Jacobsen, 2007). Eftersom de 

uppfattningar som finns, kring avvikelserna i koden, kan skilja i företaget anser vi det 

bästa alternativet vara att studera årsredovisningar som är upprättade och baserade på 

de lagar och principer som råder i samhället. De årsredovisningar vi använt oss av i 

vår analys är alla hämtade via Dagens Industris hemsida. Årsredovisningarna är alltså 

sekundärdata och alltså information som egentligen har samlats in för en annan 

problemställning och ett annat syfte än det som forskaren nu vill belysa (Jacobsen, 

2007). Med andra ord är denna information en andrahandskälla och alltså redogörelser 

eller uppfattningar från någon som inte själv varit med och upplevt eller observerat 
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det som berättats (Repstad, 1999).  

 

5.5. Operationalisering 

Med operationalisering syftar man på att teorin verbaliseras till något mätbart som 

sedan kan analyseras empiriskt. Utgångspunkten för operationalisering kan 

exempelvis basera sig på en teori eller ett begrepp. Inom samhällsforskningen anger 

operationalisering vilka åtgärder som måste genomföras för att kunna konkretisera 

och registrera teoretiska fenomen som data. För våra hypoteser som följde i teorin 

krävdes vissa definitioner och i vissa fall kodning av begreppen som vi valde att 

använda. Detta var nödvändigt för att vi vid senare tillfälle i vår studie skulle kunna 

analysera informationen. Definitionerna var även behövliga för att skapa en bättre 

förståelse kring vår data och för att underlätta själva insamlingen. (Tufte, 2003).  För 

att kunna sammanställa vår data gjordes slutligen en statistisk bearbetning i 

datorprogrammet SPSS. 

 

5.5.1. Beroende variabel 

I vår datainsamling studerade vi på vilka punkter företagen avvek från den svenska 

koden för bolagsstyrning. Vår beroende variabel är således företagens avvikelser 

kring koden som då är ett relativt mått och används för att kunna göra jämförelser. 

Eftersom en bolagsrapport enligt lag ska framgå i företagens årsredovisning antar vi 

att informationen är tillförlitlig. Det kan emellertid vara så att vissa företag medveten 

inte tar med eventuella avvikelser i sin årsredovisning vilket påverkar reliabiliteten. 

En studie av detta skulle dock göra vårt arbete alldeles för avancerat varför vi väljer 

att förlita oss på den information som presenteras i årsredovisningarna.  

 

Vid insamlingen av vår data utgick vi ifrån en framarbetad mall bestående av de 11 

områden som den svenska koden för bolagsstyrning omfattar (Kollegiet, 2008).  De 

11 områdena är i empirin omvandlade till sifferkoder för att underlätta förståelsen och 

själva datainsamlingen. 

1 - Bolagsstämman 

2 - Val och arvodering av styrelse och revisor 

3 - Styrelsens uppgift 

4 - Styrelsens storlek och sammansättning  

5 - Styrelseledamots uppdrag 
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6 - Styrelseordförande 

7 - Styrelsens arbetsformer 

8 - Utvärdering av styrelse och verkställande direktör 

9 - Ersättning till ledande befattningshavare 

10 - Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll 

11 - Information om bolagsstyrning (Kollegiet, 2008) 

 

För att öka vår reliabilitet och validitet i arbete studerade vi först individuellt på vilka 

punkter företagen avvek från koden för att sedan gemensamt sammanställa våra 

resultat och diskutera eventuella avvikelser i vår data. För att kunna analysera den 

totala avvikelsen gjorde vi ett avvikelseindex. Detta index är utformat så att varje 

avvikelse av de elva möjliga områdena utgör 9 procent vardera. Detta arbetssätt 

används för att möjliggöra en bearbetningen av vår data. (Jacobsen, 2007).  

 

5.5.2. Oberoende variabel 
 

Ägarspridning 

För att mäta hur stor ägarspridningen det finns i företagen tittar vi på hur stort ägandet 

är hos de fem största ägarna. För att definiera deras ägarandel granskar vi hur stort 

deras totala kapital är samt deras andel motsvarande röster. (Claesson, Djankov, Fan 

& Lang, 2002). 

 

Ledningens ägarandel 

För att mäta hur stor ledningens ägarandel är registreras ledningen totala kapital i 

bolaget. (Claesson, et.al., 2002). I de fallen då samtliga individers aktieinnehav i 

ledningen inte framkommer har vi definierat denna information som ”ej tillgänglig” 

då denna information inte är preciserad i årsredovisningen.  

 

Revisionsbyrå 

För att hitta ett mönster bland de revisionsbyråer som företagen anlitar görs endast 

enkla noteringar genom att registrera vilket revisionsbolag företagen anlitade under 

verksamhetsåret. (Kollegiet, 2008). 

 

Bonusavtal 

I företagen finns det ett antal olika bonusprogram som används för att öka arbetsviljan 

hos de anställda (Watts & Zimmerman, 1986). I denna undersökning har vi dock 

koncentrerat oss till att studera huruvida företagen omfattas av ett optionsprogram 

eller ej. Vi är medvetna om att detta påverkar uppsatsens giltighet. Variabeln 
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bonusavtal har vi alltså mätt genom att titta på om företagen har något optionsprogram 

eller ej. Denna variabel kan därför anta två värden; 1 om företagen har 

optionsprogram och 0 om det ej har något. (www.skatteverket.se).  

 

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden är ett mått på hur mycket skulder ett företag har i förhållande till 

eget kapital och anger företagets finansiella styrka. Skuldsättningsgraden beräknas 

alltså genom att dividera skulderna genom justerat eget kapital. (Johansson & 

Kullvén, 2005) 

 

Storlek 

När vi talar om företagens storlek använder vi de allmänna begreppen som används 

för att klassificera ett företags storlek, nämligen nettoomsättning, balansomslutning 

och antalet anställda. (Bolagsverket, 2009). 

 

Ägarkategorier 

Ägarkategorierna är omvandlade till sifferkoder numrerade 1-5 för att underlätta 

insamlingen. Förklaring av de olika ägarkategorierna ges enligt nedan: 

 

 1 - Institutionellt ägande: För att konkretisera begreppet institutionella bolag 

använder vi oss av sex olika definitioner av företag som alla går under rubriken 

institutionellt ägande; Försäkringsföretag, Pensionsrelaterade företag, Fondförvaltare, 

Riskkapitalbolag, Investmentbolag och Banker. (Hedlund, Hägg, Hörnell & Rydén, 

1985). 

2 - Utländskt ägande: Med utländskt ägande definierar Institutionen för 

Tillväxtpolitiska Studier (2005) ett företag vars ägande finns i utlandet men som ändå 

kontrollerar respektive kan utöva inflytande över företagets verksamhet i Sverige.  

Enligt ITPS måste den utländska investerarens röstvärde överstiga 50 procent för att 

företaget ska definieras som utlandsägt.  

3 - Familjeägande: Enligt Cowling, Howort och Westhead (2001) definieras ett 

familjeföretag som ett företag i vilket familjen själva kontrollera och har makten 

genom en klar majoritet av rösterna.  

4 - Statligt ägande: Av statens bolag är det endast tre som är börsnoterade. Dessa tre 

företag representeras av Nordea bank, SAS och Telia Sonera. (Näringsdepartementet, 

2008). 

5 - Industriellt ägande: Med industriellt ägandet syftar Hambrick och Finkelstein 
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(1995) till de företag som investerar eller förvärvar andra företag inom samma 

bransch för att effektivisera eller gynna den egna verksamheten. Bolagen som de 

industriella ägarna investerar kapital i är endast de som organisatoriskt passar ihop 

med den egna organisationen. (Hambrick & Finkelstein, 1995).  

 

Lönsamhet 

För att kunna analysera företagens lönsamhet använder vi oss av måtten räntabilitet på 

sysselsatt kapital, räntabilitet på eget kapital samt räntabilitet på totalt kapital 

(Johansson & Kullvén, 2005). Eftersom många företag väljer att räkna ut nyckeltalen 

på olika sätt kommer vi att utgå ifrån samma formler för alla företagen. Genom att 

göra så får vi ”egna” nyckeltal med konsekventa uträkningar. (Johansson & Kullvén, 

2005).  

 

Bransch 

Branschindelningen är hämtad från SIX (Scandinavian Information Exchange, 2009) 

och är kodad enligt följande: 

1 - Finans 

2 - Hälsovård 

3 - Industri 

4 - Informationsteknologi (IT) 

5 - Konsumentvaror 

6 - Media 

7 - Råvaror 

8 - Telekom 

9 - Tjänster 

 

Styrelsens sammansättning 

För att mäta styrelsens sammansättning fokusera vi på styrelsens storlek och på hur 

många de kvinnliga representanterna är. För att mäta hur dessa två variabler görs 

endast enkla noteringar genom att registrera antalet styrelseledamöter och kvinnliga 

ledamöter. (Andres & Vallelado, 2008)  

 

Notering annan börs 

För att mäta hur många börser de olika bolagen är noterade på görs endast enkla 

noteringar genom att registrera vilket eller vilka länders börser företagen är noterade 

på. (Adrem, 1999) 
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5.6. Kapitelsammanfattning 

Insamlingen av vår data kommer att ske via ett kvantitativt tillvägagångssätt där syftet 

är att besvara frågan om varför företag väljer att avvika från den svenska koden för 

bolagsstyrning. Vårt urval var givet då Kollegiet redan har en målgrupp för koden 

nämligen företagen på börserna: NGM Equtiy och OMX Nordic Exchange 

Stockholm. På grund av visst bortfall, då vi endast hade möjlighet att få tillgång till 

2007 årsredovisningar, resulterade det totala antalet undersökningsobjekt i 133 

stycken företag. För att samla in data till vår analys utgick vi från sekundärdata. Vi 

valde att studera företagens årsredovisningar där vi kunde finna en 

bolagsstyrningsrapport med exakta uppgifter för att uppfylla syftet med uppsatsen. 

Eftersom vi studerade sekundärdata har vi som forskare ingen möjlighet att påverka 

informationen. Detta i kombination med att årsredovisningar är framarbetade med 

stöd av lagar och principer ökade tillsammans reliabiliteten och validiteten i vår 

studie.   
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Kapitel VI: Analys 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

I vår undersökning studerade vi vilka företag som avvek från koden för 

bolagsstyrning och vilka variabler som eventuellt var av betydelse och gemensamt för 

de företag som valde att avvika ifrån koden. Av de företagen som undersöktes var det 

totalt 56 företag som avvek vilket motsvarar 42 procentenheter. Detta innebär att 

majoriteten av företagen väljer att följa koden. I tabell 2 görs en närmare analys av 

företagens avvikelser och vilka punkter som är vanligast förekommande. För att 

kunna analysera den insamlade datan har både bivariata och multivariata tester gjorts.  

 

Tabell 2 visar beskrivande statistik för den beroende variabeln som används i vår 

studie. Av nedanstående tabell kan det avläsas att företagen i genomsnitt avviker på 

6,5 procent av de punkter som koden för bolagsstyrning omfattar. Av de olika 

punkterna som framgår nedan och som finns med i koden är val och arvodering till 

styrelse och revisor samt revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll 

de vanligaste områdena som företagen avviker ifrån. Ersättning till ledande 

befattningshavare är ytterligare en punkt där avvikandet är relativt stort. Styrelsens 

uppgift, styrelseledamots uppdrag och information om bolagsstyrning är de enda 

områdena där inga företag avvek enligt 2007 års årsredovisning. De övriga 

avvikelserna var få förekommande och endast ett antal av de studerade företagen var 

tvungna att avvika ifrån dessa. 
 

 

Tabell 2 – Beskrivande statistik för den beroende variabeln  
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I Tabell 3 visar vi beskrivande statistik för våra oberoende variabler. Eftersom ett 

antal av de oberoende variabler som vi studerar inte kan presenteras genom 

medelvärde förekommer heller ingen standardavvikelse i tabellen.  

 

Tabell 3 – Beskrivande statistik för de oberoende variablerna 

 
 
 

I undersökningen har vi valt att studera företagens börsnotering genom att fördela 

dessa efter huruvida de är börsnoterade utomlands eller ej, vilket ses i tabell 3. För att 



 

  

 

~ 52 ~  
 

få en mer ingående överblick över vilka börser företagen är registrerade utomlands 

följer emellertid en förklaring i tabell 4. 

 

Tabell 4 - Börsnotering 

 
 

 

6.1. Bivariat analys 
 

I vår bivarianta analys har vi använt oss av testerna Anova, T-test och Pearson 

Correlation för att studera våra oberoende variabler och dess signifikans. Vilket test 

som används i analysen beroende på hur variablerna samlades in. Anova används 

exempelvis när variabeln är kategoriindelad, T-test när variabeln endast kan anta två 

värden och slutligen Pearson då vi behandlar kvot- och intervalldata. (Vedje, 2008).  

Anledningen till att vi gör dessa tester är att vi vill komma fram till vilka av våra 

oberoende variabler som är signifikanta samt i vilka fall det råder multikollinaritet. 

När vi får svar på detta förhållande kan vi bestämma vilka av variablerna som kan 

uteslutas i den slutliga multipla regressionen och vilka variabler som borde vara med 

på grund av ett konstaterat positivt eller negativt signifikant samband. (Tagesson, 

Dahlgren, Gamlen & Håkansson, 2005) .   

 

6.1.1. Anova 

För att undersöka våra oberoende variabler med kategorifördelning gjordes ett 

ANOVA test. ANOVA, även kallat ”analysis of variance”, är till skillnad från T-testet 

inte begränsad till två grupper utan kan bearbeta flera vilket innebär att det passar för 

bearbetning av våra kategorivariabler. (Vejde, 2008). I nedanstående tabell redovisas 

de värden och signifikansnivåer som vi kunde få ut genom ANOVA testerna med en 

signifikantsnivå på 0,10.  
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Tabell 5 - Beskrivande statistik revisionsbyrå 

 
 

Enligt tabellen ovan kan vi se att Övriga och Deloitte är de två revisionsbyråer som 

har flest klienter som avviker från koden för bolagsstyrning. Anledningen till att 

gruppen övriga får så pass högt ”meanvärde” beror emellertid på att denna kategori 

endast består av två stycken företag där de i båda fallen avviker. Revisionsbyråerna i 

dessa två företag representeras av SET Revisionsbyrå och Lindebergs Grant Thornton. 

Kategorin övriga är därmed svår att studera då de undersökta objekten med denna 

revisionsbyrå är så pass få i urvalet. Det företag som till synes verkar avvika mest är 

Deloitte men hänsyn får då tas till att antalet företag som har Deloitte revisionsbyrå är 

färre än de som använder sig av någon av de tre större revisionsfirmorna. 

 

I vår multipla regression kommer vi att plocka bort kategorin Örhlings 

PricewaterhouseCoopers att tas bort för att se om någon av de andra 

revisionsbyråerna, speciellt Deloitte och övriga som i denna analys sticker ut och är 

signifikanta i förhållande till avvikelserna. Dessa två kommer även att sammanslås i 

den multipla regressionen för ett bättre resultat. Genom våra tester kan vi även 

konstatera att det inte finns någon betydande signifikans (0,165) för gruppen 

revisionsbyrå i förhållandet till avvikelser. 

 

Tabell 6 - Beskrivande statistik ägarkategori 

 
 

I tabellen som beskriver ägarkategorierna och dess förhållande till avvikelser kan det 

utläsas att institutionellt ägda och familjeägda bolag är de företag som sticker ut och 

med andra ord i flest fall avviker från koden. Familjeägande representeras dock av 
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färre objekt än institutionellt ägande. Industriellt ägande är istället de ägande som 

representerar minst samband med den beroende variabeln avvikelse då denna kategori 

utgör ett någorlunda antal och dels har väldigt få avvikelser. Statligt och utländskt 

ägande har emellertid relativt höga siffror men med tanke på dess antal kan vi anta att 

dessa ägande typer inte har någon betydelse för hur företagen väljer att avvika eller i 

alla fall inte utgör ett tillräckligt stort antal för att kunna avgöra signifikans eller ej. 

I den multipla regressionen kommer institutionellt ägande och familjeägda företag att 

uteslutas då de har högst avvikelser i förhållande till antal företag. I modellen totalt får 

vi ett svagt signifikant samband (0,052) för variabeln ägarkategori. Dock finns det 

inte någon signifikans alls då vi studerar relationen mellan kategorierna inom 

gruppen. 

 

Tabell 7 - Beskrivande statistik bransch 

 
 

Genom SIX-index konstaterade vi att det fanns nio olika branschkategorier. Av dessa 

nio är det endast Telecom som inte avviker på en enda punkt. Finans å andra sidan är 

den bransch där vi ser störst avvikelse i förhållande till antalet. Media är ytterligare en 

grupp med hög avvikelse dock representeras denna grupp bara av två företag vilket 

minskar trovärdigheten. Eftersom media och finans var mest utmärkande testade vi 

även att slå samman dessa två branscher och fick då en svag signifikans i hela 

modellen (0,099). Det visade sig att dessa två grupper är de som verkligen skiljer sig 

gentemot de andra kategorierna i gruppen och har betydligt fler avvikande företag. De 

övriga företagen har en lägre grad av avvikelser men ligger alla på en ungefärlig nivå 

vad gäller antalet avvikelser. I den multipla regressionen kommer branschen industri 

och telecom att uteslutas då dessa kategorier utgör en stor del av den totala 

populationen samt att det förekommer få avvikelser.  
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6.1.2. T-test 

För två av våra oberoende variabler var det endast möjligt att anta två värden 1 eller 0. 

Detta gör att vi vid test av signifikans får använda oss av ett T-test. T-test används för 

att testa skillnaderna mellan medelvärdena hos draget urval. (Aronsson, 1999). 

 

Tabell 8 - Beskrivande statistik bonusavtal 

 

Vad vi kan utläsa av tabell 8 är att bonusavtal i detta fallet inte är signifikant i 

förhållande till den beroende variabeln. Det går att utläsa eftersom p-värdet ej är 

signifikant vilket innebär att vi vidare studerar Sig.(2-tailed) Equal variances assumed 

som ger oss talet 0,119. Alltså ingen signifikans. 

 

Tabell 9 - Beskrivande statistik börsnotering 

 

I tabell 9 har vi ett p-värde som ligger på 0,045. Detta talet är alltså signifikant och 

innebär att vi ska studera Sig.(2-tailed) Equal variances not assumed som resulterar i 

talet 0,120. Detta tal är dock ej signifikant och påverkar alltså inte vår beroende 

variabel. 

 

6.1.3. Pearson korrelation 

Nedan följer en tabell av korrelation på en del av våra oberoende variabler. De 

variabler som återfinns i denna tabell är de som mäts i ”scale”, vilket inkluderar 

intervall- och kvotdata. För att få fram en korrelationsmatris över dessa variabler har 

vi använt oss av Pearson correlation. Pearson är ett av de vanligaste sambandsmåtten 

och även det mest tillämpbara när vi talar om data i intervall- och kvotskala då det är 

ett mått på sambandet mellan två numeriska variabler. (Aronsson, 1999; Vejde, 2008). 

 

Tabell 10 - Korrelationsmatris 
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Av korrelationsmatrisen ovan kan det utläsas att endast ägarspridning röster av de 

oberoende variablerna är signifikant med den beroende variabeln avvikelse. Detta 

samband är emellertid svagt då det endast existerar en signifikans på 0,1 nivå. Vidare 

kan vi dock se att det finns en ganska stark signifikans mellan ägarspridning röster 

och ägarspridning kapital vilket i detta fallet troligen tyder på multikollinaritet. Att det 

råder multikollinaritet beror på att förklaringsvariablerna är korrelerade med varandra 

och systematiskt rör sig tillsammans. Detta resulterar dock i att vår data blir 

informationsfattig vilket gör att vi blir tvungna att utesluta en av dessa variabler i vår 

multipla regression. (Aronsson, 1999). I detta fallet väljer vi att plocka bort kapital 

och i regressionen koncentrera oss på rösterna. Anledningen att till detta val är att det 

är rösterna som avgör hur bolagsstämman ska hantera frågor gällande företaget, vilket 

innebär att detta verktyg är avgörande vad gäller företagets förvaltning (Svernlöv, 

2005; Kollegiet, 2008). I modellen kan det också konstateras att ägarspridning kapital 

har ett negativt samband med antal anställda och styrelsens antal. Detta innebär att ju 

mer kapital de fem största ägarna har ju färre anställda finns det i företaget och dess 

styrelse. Vi kan även konstatera att det finns en mindre signifikans mellan ledningens 

ägande och ägarspridning röster. Ett starkt samband som vi istället kan utläsa är det 

mellan företagets balansomslutning och skuldsättningsgraden. Detta kan dock anses 

naturligt då skuldsättningsgraden, enligt Johansson & Kullvén (2005), baseras på 

skulder och eget kapital som i sin tur tillsammans representerar företagets 

balansomslutning. Det kanske även kan förklara den starka signifikans som även 

återfinns mellan företagets skuldsättningsgrad och räntabiliteten på det egna kapitalet. 
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Ett positivt samband som kan skådas ovan och som inte tidigare i litteraturen pekat på 

något signifikans är förhållandet mellan skuldsättningsgraden och antalet 

styrelseledamöter samt kvinnor i styrelsen. Kvinnor i styrelsen visar dock endast på en 

svag signifikansnivå. Ett likande samband kan även utläsas mellan företagets 

balansomslutning och antal styrelseledamöter respektive kvinnliga ledamöter. Åter ett 

svagt samband i förhållande till de kvinnliga ledamöternas antal. En stark signifikants 

nivå som kan utläsas i tabell 8 är det positiva förhållande som konstateras mellan antal 

anställda i bolaget och antal styrelseledamöter. Även detta samband kan ses som 

naturligt då styrelsens storlek vanligen kan speglas i antalet anställda (Andres & 

Vallelado, 2008).  

 

När vi tittar på nettoomsättningens relation till balansomslutningen och antalet 

anställda kan vi liksom tidigare anta att denna signifikansnivå har sin grund i 

multikollinaritet. Detta innebär att vi måste utesluta minst en av dessa tre variabler 

som förklarar storlek i förhållande till avvikelse för att kunna göra en multipel 

regression. Enligt Johansson & Kullvén (2005) är balansomslutningen det viktigaste 

och mest använda måttet när det talas om större och börsnoterade bolag. I vår 

regressionsanalys kommer vi därför att endast ta med balansomslutningen i våra 

beräkningar. Multikollinaritet kan även skådas mellan antal styrelse ledamöter och 

kvinnliga ledamöter samt mellan RS, REK och RTK. Det innebär liksom tidigare att 

vi måste ta ett beslut och utesluta några av dessa variabler inför vår analys. Då det 

huvudsakligen talas om styrelsens storlek i litteraturen väljer vi därmed att inkludera 

denna variabel i vår regression (Sevenius, 2007). Vad det gäller räntabilitetsmåtten 

kommer RS och REK exkluderas i den multipla regressionen. 

 

Till sist kan det av tabell 8 utläsas att det finns ett svagt respektive starkt samband 

mellan räntabiliteten på eget kapital, räntabiliteten på totalt kapital och antalet 

kvinnliga styrelseledamöter. Detta är heller inget som tidigare kunnat konstaterats i 

teorin och därför en intressant indikation i vår matris (Andres & Vallelado, 2008, 

Sevenius, 2007; Svernlöv, 2005). 
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6.1.4. Hypotesprövning 

Tabell 11 - Hypotesprövning; Avvikelser 

 
 

I vår hypotesprövning i Tabell 9 ser vi att de flesta av våra förklaringsvariabler inte 

har något signifikant förhållande till den beroende variabeln avvikelser. Dessa siffror 

fick vi dock genom de bivariata testerna vilket innebär att dessa fortfarande kan 

komma att bli signifikanta då vi kör multipel regression. I vilket fall kan vi oavsett 
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konstatera att våra hittills gjorde tester visar på att det finns två förklaringsvariabler 

som har ett svagt signifikant samband till avvikelserna. Ägarspridning röster och 

ägarkategorierna är alltså enligt våra tester två förklarande variabler till varför företag 

avviker från koden för bolagsstyrning. Närmare analys över dessa och de övriga 

variablerna följer dock i den multipla regressionsanalysen. 

 

6.2. Multipel regressionsanalys 

Multipel regression är en metod som används för att skapa en ekvation som förklarar 

det statistiska sambandet mellan en beroende variabel och två eller flera oberoende 

variabler (Aronsson, 1999). För att testa vilken eller vilka av de förklarande 

variablerna som har betydelse för den beroende variabeln, avvikelse, görs alltså en 

multipel regression. Genom regressionen kan vi finna den optimala uppsättningen 

variabler som förklara största delen av variansen (Wahlgren, 2005). För att få en så 

bra regression som möjligt utesluts därför visa variabler då det råder multikollinaritet 

inom gruppen. Detta medför ett missvisande resultat i regressionen varför dessa 

variabler utesluts (se bivariat analys kapitel 6.2.).  

 

Innan de multipla regressionerna utförs testas först datamaterialet i ett Durbin Watson 

test. Detta test används för att se om de förekommer autokorrelation mellan 

residualerna. Genom Durbin Watson kan vi med andra ord uppskatta samband utifrån 

tidsseriedata för att se huruvida det råder korrelation eller ej mellan olika residualer. 

(Aronsson, 1999). Det optimala värdet vid ett Durbin Watson test är 2 som innebär att 

ingen signifikant autokorrelation existerar. 

 

6.2.1. Regression 1 

Eftersom dummy variablerna är svårare och mer komplicerade att analysera och 

bearbeta statistiskt i regressionen följer först tabell 12 som visar resultat från 

regression utan dummy variablerna. Dock har de variabler uteslutits som vi i den 

bivariata analysen bestämde att utesluta då dessa annars skulle påverka och snedvrida 

resultatet. 

 

 

Innan tabell 12 gjordes testades variablerna för autokorrelation. Durbin Watson 
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resulterade i 1,967 (d) vilket ligger mellan 1< d <3 och tyder på att det inte finns 

någon signifikant autokorrelation mellan residuerna. (Aronsson, 1999). 

 

Tabell 12 - Regression utan dummy variabler 

 
 

I Tabell 12 som helhet kan ingen signifikans konstateras i förhållande till den 

beroende variabeln då p-värdet ligger på 0,439. Vad vi emellertid kan utläsa är att 

förklaringsvariabeln ägarspridning röster har ett signifikant förhållande (på 0.05 nivå) 

till huruvida avvikelser förekommer eller ej. 

 

6.2.2. Regression 2 

Durbin Watson statistiken för nedanstående variabler testades innan regressionen för 

att se om det existerade korrelation mellan residualerna. Durbin Watson gav ett 

resultat på 1,824 (d) vilket ligger mellan 1< d <3 och tyder på att ingen signifikant 

autokorrelation mellan residuerna. (Aronsson, 1999). 

 

För att komma fram till den optimala regressionen, med de variabler vi valde att 

undersöka, krävdes ett antal regressioner för att hitta det bästa alternativet. Den bästa 

lösningen är inte alltid given varför det är viktigt att prova att utesluta olika variabler i 

olika regressioner. Därefter måste tolerance värdet tolkas och även signifikansnivån 

för att se huruvida resultaten är okej eller ej och att det inte råder multikollinaritet som 

förvränger våra resultat. Till sist fick vi fram en modell som på ett bra sätt beskrev de 

utvalda förklaringsvariablerna och som hade signifikans. För att få detta resultat valde 

vi att sammanslå vissa variabler som var likartade inom grupperna med olika 
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kategorier för att få en bättre och mer entydigt resultat. 

 

Tabell 13 - Regression med dummyvariabler 

 

I den multipla regressionen, som inkluderade dummyvariablerna, i tabell 13 finner vi 

att toleransvärdena i modellen ligger på en bra nivå och är alltså acceptabla vilket 

innebär att det inte finns någon multikollinaritet och att en fortsatt analys kan göras. 

Modellen är även signifikant. Det finns svagt signifikant samband på 0,1 nivå (p-

värde 0,086). R
2
 ligger i modellen 0,268 och beskriver hur stor del av variansen av de 

observerade värdena i den beroende variabeln som förklaras av de oberoende 

variablerna. Denna ökar alltså i och med att nya variabler läggs till vilket kan ses då vi 

jämför resultaten i tabell 12 och tabell 13. Dock säger inte detta resultat så mycket 

eftersom R
2
  får ett missvisande resultat när vi inkluderar dummyvariabler i analysen. 

Adjusted R
2
 är en modifiering av R som korrigerats för antalet variabler i modellen 

och har i detta fall ett värde på 0,094. (Aronsson, 1999; Vedje, 2008).  

 

I regressionen ovan ser vi att det är väldigt få av de förklarande variablerna som 
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faktiskt har ett samband i förhållande till den beroende variabeln. Dock finns det fyra 

stycken signifikanta förhållanden. Ägarspridning röster har ett sambanden med den 

beroende variabeln och är signifikant med avvikelser på en 0,05 nivå med ett p-värde 

på 0,024. Detta innebär att hypotes 1 styrks då ett positivt samband mellan avvikelser 

och rösterna kan påvisas. Detta samband styrks även genom de bivariata testerna 

(Tabell 10) som gjorts och som också resulterar i att det finns ett signifikant 

förhållande. 

 

Nästa signifikanta förhållande som kan utläsas i tabellen rör kategorin övriga i 

gruppen revisionsbyrå. Här vi alltså ett starkare samband på 0,01 nivå (p-värde 0,008) 

mellan den beroende variabeln och de revisionsbyråer som går under kategorin övrigt. 

Dessa revisionsbyråer består av Deloitte, SET revisionsbyrå och Lindeberg Grant 

Thornton. De är alltså de lite mindre byråerna som vars klienter i flest fall avviker 

från den svenska koden för bolagsstyrning. I Hypotes 3 antog vi att det fanns ett 

samband mellan revisionsbyrå och antal avvikelser vilket styrks enligt ovan då 

regressionen tyder på att de mindre revisionsbolagen faktiskt påverkar den grad av 

avvikelser som sker. Denna hypotes stödjer emellertid inte Anova-testet (Tabell 5) 

som tidigare gjorts, men eftersom den multipla regressionen står högre förlitar vi oss 

på denna. 

 

I gruppen ägarkategorier finns det fem typer av ägande varav en av dessa har ett 

signifikant värde. Denna kategori utgörs av det industriella ägandet som har en 

signifikans på 0,014 och därmed ligger på en 0,05 signifikantsnivå. I de bivariata 

testerna styrks de resultat vi fick fram i regressionen eftersom även Anova-testet ger 

ett resultat som påvisar ett signifikant förhållande. Det innebär hypotes 7 antas då det 

finns ett samband mellan avvikelser och industriellt ägande. Detta samband är dock 

negativt vilket innebär att om företaget är industriellt ägt ökar sannolikheten att det 

inte förekommer några avvikelser från koden för bolagsstyrning. 

 

Ytterligare en grupp visade emellertid tecken på signifikans. Denna gång var de 

bransch där en av branscherna nämligen finans som visade på att det fanns ett 

signifikant förhållande mellan denna typ av bransch och antal avvikelser. Detta var 

också den enda variabeln inom gruppen som visade någon grad av signifikans. I den 

bivariata analysen förkom dock ingen signifikans för gruppen bransch. Men den 
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bivariata analysen pekar emellertid åt att det finns ett negativt samband mellan 

branschen industri och antal avvikelser. Dock utgår vi, i detta fallet, från den multipla 

regressionen som visar på att det faktiskt finns ett positivt samband mellan variabeln 

finans och antal avvikelser. Oavsett om vi går efter synliga förhållanden som 

redovisas i den bivariata analysen eller de som påvisas i den multipla regressionen 

antas hypotes 9 då denna talar för att det finns ett samband mellan avvikelser och 

vilken bransch företaget verkar i.  
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Kapitel VII: Slutsats & Diskussion 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

7.1. Slutsats; Avvikelser 
Av den undersökning som gjordes kan vi av datamaterialet utläsa att många av de 

företag som vi undersökte faktiskt avviker från koden för bolagsstyrning. Hela 42 

procent visade sig avvika vilket styrker att principen följ eller förklara är högst 

intressant. Totalt sett visade det sig att de flesta företagen i genomsnitt avviker på 6,5 

procent av de 11 regler som koden för bolagsstyrning omfattar. I vår analys fick vi 

fram att tre av dessa är vanligast förekommande, nämligen; Val och arvodering till 

styrelse och revisor, Ersättning till ledande befattningshavare och Revisionsutskott, 

finansiell rapportering och intern kontroll. Detta medan företagen inte alls avvek ifrån 

reglerna rörande styrelsens uppgift, styrelseledamots uppdrag och information om 

bolagsstyrning. De övriga reglerna som ramverket omfattar hade inga märkbara 

värden och avvek i endast i en mindre skala. 

 

I kapitlet som behandlar normer och regler för bolagsstyrning finns en avvikelsestudie 

gjord av Kollegiet. Denna studie gjordes under år 2007 varav 106 företag 

inkluderades i undersökningen. Kollegiet fick emellertid fler avvikande företag än oss 

och presenterade totalt 100 stycken avvikande företag i sin studie. Trots att urvalet 

förmodligen skiljer sig åt, då olika antal företag studerades i de båda 

undersökningarna, kan det ändå konstateras att resultatet är detsamma mellan vår 

studie och Kollegiets. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att företagen i stort inte är lika benägna att avvika 

på de punkter som direkt omfattar styrelsen. Dessa regler utgjorde totalt 5 av de 11 

stycken representerade punkterna. De punkter som de flesta företagen avvek ifrån kan 

emellertid diskuteras då alla dessa behandlade ersättningar till nyckelpersoner i 

företaget. De nyckelpersoner som vi då talar om är företagets styrelse, revisor och 

andra ledande befattningshavare.  

 

7.2. Slutsats; Hypoteser 
I detta stycke kommer vi att behandla de olika hypoteserna som tagits upp i arbetet. 

Detta görs för att sammanfatta de resultat vi fick ut av bearbetningen i analysen och 
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för att konstatera huruvida de olika hypoteserna antas eller förkastas. Hypoteserna 

kommer tas upp i den ordning de inledningsvis presenterades. 

 

7.2.1. Ägarspridning 

För att lättare kunna bearbeta och analysera ägarspridning delades denna kategori in i 

två grupper; röster och kapital. I de bivariata testerna som gjordes kunde vi se att det 

fanns ett signifikant förhållande mellan spridningen bland ägarnas röster och 

avvikelser. Mellan kapitalet och avvikelser kunde dock inget signifikant förhållande 

påvisas. I den multipla regressionen analyserades bara rösterna då det rådde 

multikollinaritet mellan variablerna. Rösterna visade emellertid även här på 

signifikans. I båda de testerna som utfördes på rösterna kunde alltså en svag 

signifikans påvisas. 

 

Enligt Akerloff (1970) kan avviskelser vara en konsekvens av möjligheter då 

ägarspridningen i företaget är stor och befattningshavarna i företaget får mycket att 

säga till om. Våra analyser indikerar på samma sak och styrker Akerloffs tänkande om 

att en stor ägarspridning leder till att mer tillit läggs på de ledande befattningshavarna 

som i och med det får mer att säga till om vad gäller förvaltningen av företaget. 

(Akerloff, 1970; Sevenius, 2007). Hypotes 1 styrks alltså både av teorin och av de 

analyser som nu gjorts vilket innebär att denna hypotes ej förkastas då vi kan påvisa 

ett positivt samband mellan ägarspridning röster och antal avvikelser. 

 

7.2.2. Ledningens ägande 

Ledningens ägande visade sig inte vara signifikant i någon av de tester som vi 

använde för att analysera datamaterialet. I den multipla regressionen visade B-värdet 

på ett negativt tal vilket tyder på att om ledningens ägande skulle påverka i någon 

riktning så skulle denna vara negativ i förhållande till antal avvikelser.  

 

Genom att knyta samman ledningens och ägarnas mål, genom att ge ledningen 

ägarandel, minskar incitamenten för befattningshavarna i företaget att avvika liksom 

ägarna nu kan ha mer tillit till dessa (Keser & Willinger, 2007). Av den anledningen 

borde avvikelserna minska i och med att ledningens ägande ökar. I analysen fick vi 

dock inget signifikant samband förutom att vi kunde ana en negativ påverkan på antal 

avvikelser. I hypotesen beskrivs att det finns ett negativt samband mellan ledningens 

ägande och antal avvikelser. Eftersom detta samband inte kunde styrkas i analysen 

förkastas hypotes 2. 
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7.2.3. Revisionsbyrå 

I hypotes 3 antog vi att det skulle finnas ett samband mellan val av revisionsbyrå och 

antal avvikelser. Revisorn är till dels för att stärka övervakningen av 

befattningshavarna och dels för att se till så att de beslut som fattas inom företaget är i 

överensstämmelse med ägarnas mål (Jensen & Meckling, 1976). I och med en ökad 

övervakning antog vi därför att antal avvikelser i företagen skulle påverkas åt det ena 

eller andra hållet. Genom våra tester visade det sig att Deloitte och Övriga 

revisionsbolagen hade flest avvikelser per företag. Dessa representerade dock inte lika 

många bolag totalt sett som de större revisionsbyråerna, men i förhållande till dess 

individuella antal var de presenterade värdena ändå intressanta. I den multipla 

regressionen uteslöts Örhlings PricewaterhouseCoopers på grund av multikollinaritet. 

Det visade sig då i regressionen att de mindre bolagen med Deloitte i topp hade ett 

starkt signifikant samband med antalet avvikelser. Genom en analys av vilka punkter 

Deloitte och de Övriga revisionsbyråernas företag vanligen avviker på kunde vi 

konstatera att de vanligaste avvikelserna på grund av valet av revisionsbyrå var 

ersättning till ledande befattningshavare. För att sammanfatta det resultat vi fick fram 

vad gäller val av revisionsbyrå kan vi slå fast att hypotes 3 ej förkastas då denna 

visade sig vara signifikant i förhållande till antalet avvikelser. 

 

7.2.4. Bonusavtal 

I analysen testades först variabeln bonusavtal genom ett T-test. Detta test resulterade i 

ett värde som påvisade att det inte fanns något signifikant samband till den beroende 

variabeln. Inte heller i den multipla regressionen visades att något signifikant 

samband skulle föreligga. Analyserar vi de värden vi fick fram ser vi att det förhåller 

sig så att bonusavtal lutar åt att vara positivt korrelerat med den beroende variabeln. I 

stort var det en jämn fördelning mellan de undersökta företagen vad gäller huruvida 

dessa omfattades av ett optionsprogram eller ej.  

 

I teorin pekar det mesta på att bonusavtal har en inverkan på hur väl koden för 

bolagsstyrning följs. Detta grundas i att bonusavtal påverkar den prestation som 

befattningshavarna i organisationen är villiga att göra vilket kan leda till att avvikelser 

förekommer. (Watts & Zimmerman, 1986). Hypotesen grundade sig alltså på att det 

fanns ett positivt samband mellan antal avvikelser och huruvida det förekom 

optionsprogram inom företagen eller ej. Eftersom det visade sig att inget signifikant 

samband fanns mellan den oberoende och den beroende variabeln förkastas hypotes 4. 
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7.2.5. Skuldsättningsgrad 

I korrelationsmatrisen som utformades i början av analysen existerar inget samband 

mellan skuldsättningsgraden och antal avvikelser. Tittar vi vidare på den multipla 

regressionen finns det heller inte där något signifikant samband. B-värdet som 

presenteras i regressionen visar emellertid på ett negativt värde vilket antyder att om 

något förhållande skulle finnas skulle detta innebära att ju högre skuldsättningsgrad ju 

färre avvikelser förekommer det. Enligt Deegan och Unerman (2006) är emellertid 

skuldsättningsgrad ett exempel på hur befattningshavare väljer att manipulerar olika 

redovisningslösningar och beslut. Genom vår argumentation kom vi även fram till en 

hypotes som utgick ifrån samma teorier som Deegan och Unerman (2006) stödjer. 

Hypotesen pekade således på ett positivt förhållande mellan skuldsättningsgrad och 

antal avvikelser. Denna hypotes visade sig dock ej stämma då våra tester visade på att 

inget samband existerade. Detta innebär alltså att hypotes 5 förkastas. 

 

7.2.6. Storlek 

I de bivariata testerna visades inget signifikant samband mellan storleksvariablerna 

och antal avvikelser. Dock rådde det multikollinaritet mellan variablerna vilket fick 

följden att endast balansomslutning analyserades i regressionen. Här fanns emellertid 

heller inget samband. I hypotesen antog vi att det fanns ett negativt förhållande mellan 

företagets storlek och antal avvikelser. När vi samlade in datamaterialet märkte vi 

dock att alla de företagen som inkluderades i vårat urval klassificerades som ”stora 

bolag”. Detta eftersom de berörda företagen tillhör de börslistor där alla företag måste 

ha visa krav vad gäller exempelvis omsättning. Eftersom alla företagen kom att 

klassas som stora bolag gav heller inte våra analyser några utslag. Detta resulterar i 

hypotes 6 förkastas. 

 

7.2.7. Ägarkategori 

I de tester som gjordes, i förmån att stärka hypotes 7, kunde det redan av den bivariata 

analysen utläsas att det fanns ett signifikant förhållande mellan antal avvikelser och 

vilken ägarkategori företaget tillhörde. I samma test kunde det utläsas att Industriellt 

ägande hade väldigt få avvikelser medan de familjeägda företagen hade betydligt fler 

avvikelser per företag. För att undvika multikollinaritet i regressionen plockades 

institutionellt ägande bort. Av regressionen kunde det sedan utläsas att industriellt 

ägande har ett signifikant negativt samband till den beroende variabeln avvikelser. 

Eftersom detta förhållande var negativt tydde det på att dessa företag i väldigt få fall 
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avviker från koden för bolagsstyrning. I hypotes 7 antog vi att det fanns ett samband 

mellan ägarkategori och antal avvikelser då olika ägartyper har olika traditioner och 

kulturer (Hambrick & Finkelstein, 1995). Genom våra tester visade sig detta stämma 

då industriellt ägande var signifikant. Hypotes 7 kommer därför ej att förkastas. 

 

7.2.8. Lönsamhet 

I och med att företagens lönsamhet förbättras ökar medias intresse i bolaget. Detta 

medför i sin tur att bolaget har krav från allmänheten vad gäller företagets 

förvaltning.(Grossman & Hart, 1983; Sevenius , 2007). I hypotes 8 antog vi därför att 

det skulle finnas ett negativt samband mellan företagets lönsamhet och antal 

avvikelser. Detta antagande visade sig emellertid ej stämma varken i den bivariata 

analysen eller i den multipla regressionen. I den multipla regressionen analyserades 

bara räntabilitet på totalt kapital, då det rådde multikollinaritet inom gruppen, trots det 

fanns inga tecken på ett signifikant förhållande. Även fast vi inte fick något 

signifikant samband mellan antal avvikelser tydde våra resultat ändå på att det lutade 

åt ett negativt samband eftersom B-värdet i regressionen var ett negativt tal. Trots att 

det fanns indikationer på ett negativt samband kunde dock inget sådant konstateras 

vilket gör att hypotes 8 förkastas. 

 

7.2.9. Bransch 

För att testa alla branscher enligt SIX branschindelning gjordes först ett Anova-test. 

Detta test visade på att finans och media hade störst antal avvikelser i förhållande till 

antal medan branscherna telecom och industri visade på de lägsta avvikelserna per 

företag. I den multipla regressionen plockades telecom och industri bort för att 

undvika multikollinaritet. I regressionen styrktes de resultat vi fick fram tidigare då 

finans visade sig ha ett svagt signifikant förhållande till antal avvikelser. Hypotes 9 

grundade sig på att det fanns ett samband mellan branschen företaget verkar i och 

antal avvikelser. Anledningen att denna förklaring antogs var att företag vanligen har 

olika förutsättningar och krav beroende på vilken bransch de tillhör (Sevenius, 2007).  

I och med våra positiva resultat stärktes alltså denna teori och vilket innebär att 

hypotes 9 ej förkastas.   

 

Tittar vi närmare på branschen finans som visade sig vara signifikant i förhållande till 

antal avvikelser kan vi dra en ytterligare till slutsats. När vi analyserade på vilka 

punkter som företagen vanligast avvek ifrån kom vi fram till att dessa var; Val och 
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arvodering till styrelse och revisor, Ersättning till ledande befattningshavare och 

Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll. Branschen finans visade 

på samma resultat och även här var alltså dessa tre punkter de vanligaste 

förkommande avvikelserna.  

 

7.2.10. Styrelsens sammansättning 

När vi studerade styrelsens sammansättning tittade vi närmare på hur stor styrelsen 

var samt hur många av ledamöterna som representerades av kvinnor. I hypotesen 

antog vi att det fanns ett positivt samband mellan styrelsens sammansättning och antal 

avvikelser. Detta antagande visade sig emellertid vara fel då både den bivariata 

analysen och den multipla regressionen påvisade att inget signifikant förhållande 

existerade. Eftersom styrelsens sammansättning går hand i hand med hur företaget 

utvecklas och växer sig större trodde vi att detta skulle styrkas i våra analyser (Andres 

& Vallelado, 2008). Så var dock inte fallet då inget signifikant samband kunde 

utläsas. Detta innebär att hypotes 10 förkastas. 

 
7.2.11. Börsnotering  

I vår analys testades variabeln börsnotering först genom ett T-test där vi fick fram att 

inget signifikant samband rådde mellan denna förklaringsvariabel och den beroende 

variabeln avvikelser. Inte heller i den multipla regressionen fanns det någon nämnvärt 

samband som påvisade ett signifikant förhållande. De värden vi fick fram var 

emellertid negativt vilket tyder på att det i så fall skulle föreligga att ju fler börser som 

företagen är registrerade på ju färre avvikelser förekommer det. I tabell 4 i analysen 

kan det dock konstateras att det är väldigt få av de undersökta företagen i urvalet som 

var registrerade på fler börser än OMX Nordic Exchange Stockholm. Detta innebär 

även att det är svårt att närmare analysera huruvida denna faktor påverkar antalet 

avvikelser eller ej. De vanligaste utländska börserna som förekom i undersökningen 

var emellertid London och Helsingfors.  

 

I Hypotes 11 antog vi att det skulle finnas ett positivt samband mellan börsnotering 

och antal avvikelser. Enligt Sevenius (2007) kan det finnas ett samband mellan 

företagens börsnoteringar och de avvikelser som sker då företag via börsnotering vid 

annan börs vanligen omfattas av mer än en kod för bolagsstyrning. Detta samband 

visade sig emellertid inte vara sant då våra tester pekade på att inget samband 

existerade. Att inget samband kunde påvisas resulterar i att hypotes 11 förkastas. 
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7.2.12. Sammanfattning 

 

Tabell 14  - Sammanfattning hypotesmodell 

 
 

I tabellen ovan har vi sammanfatta de resultat vi fick ut av våra analyser om huruvida 

hypoteserna ska förkastas eller ej. Vad vi då kan utläsa är att fyra hypoteser ej 

förkastas och alltså har en signifikant betydelse för huruvida avvikelser förekommer 

eller ej. Tidigare i teorin gjorde vi även en indelning av våra hypoteser utefter om 

dessa var faktorer företaget själva kunde påverka inom bolaget, interna, eller ej, 

externa. Utgår vi från denna indelning kan det ses att inget direkt samband kan 

konstateras då det finns två signifikanta interna faktorer respektive externa faktorer. 

 

Av alla de 11 hypoteser vi utformade visade sig bara vara fyra av dessa som 

påverkade antalet avvikelser. Detta var inte riktigt väntat då vi trodde att exempelvis 

skuldsättningsgrad och lönsamhet definitivt skulle visa sig vara signifikanta. I 

slutänden visade det sig med andra ord inte var så många av de förklarande 

variablerna som faktiskt  kännetecknade de bolagen som avviker. En sak som vi dock 

blev lite förvånade över var att industriellt ägande hade ett negativt signifikant 

förhållande till antal avvikelser. Enligt Hambrick & Finkelstein (1995) finns det 

vanligen ingen gemensam styrning i det industriellt ägda bolaget och dess ägande 

bolag. Detta trodde vi skulle påverka antal avvikelser i stor grad då bolagen i vissa fall 

styrs på helt olika sätt och dessutom har olika förutsättningar. Så var dock inte fallet 

utan industriellt ägande visade sig istället ha en negativ inverkan på antal avvikelser 

vilket i sig är bra även om det skiljer sig mot vad som tidigare antagits i den teoretiska 

referensramen.  
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Avslutningsvis vill vi återgå till vårat syfte med denna uppsats. Syftet var att ta reda 

på vad som kännetecknat de företag som avviker från koden för bolagskoden och på 

vilka punkter företagen väljer att avvika. Det vi kom fram till var då att de vanligaste 

punkterna för avvikelse är; Val och arvodering till styrelse och revisor, Ersättning till 

ledande befattningshavare och Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern 

kontroll. det som kännetecknar företagen å andra sidan var deras ägarspridning bland 

rösterna, val av revisionsbyrå, typ av ägande samt bransch. 

 
7.3. Diskussion 
En sak som vi tidigt märkte vid insamlingen av vår data var att det var relativt många 

företag som faktiskt avvek från koden för bolagsstyrning. Innan vi började arbetet 

hade vi uppfattningen om att det fanns ett antal avvikande företag men inte så många 

som 42 procent. Men med facit i handen anser vi att ämnet för bolagsstyrning blivit 

ännu mer intressant när det visade sig vara så pass många företag som avviker. Det vi 

har börjat fundera över är hur väl koden för bolagsstyrning egentligen fungerar med 

tanke på att så många avviker. Koden är, trots principen ”följ eller förklara”, ändå till 

för att följas i största möjliga mån. Att så många som 42 procent avviker borde tyda 

på att en förbättring eller möjligen förändring av koden kan vara aktuell för att de 

berörda företagen bättre ska kunna applicera den. Det hade även varit intressant att 

utreda huruvida bra eller dålig principen ”följ eller förklara” egentligen är.  

 

Det vi reagerade över vad gäller avvikelserna som förekom var att de vanligaste 

punkterna som företagen avvek ifrån alla berörde ersättning till nyckelpersoner såväl 

inom som utom bolaget. Vi vet att det förekommit många diskussioner under de 

senaste åren angående lön och andra ersättningar till de ledande befattningshavarna 

inom företagen i det svenska näringslivet. Trots många påtryckningar utifrån verkar 

det dock vara svårt för företagen att hålla sig till de rekommendationer som koden 

omfattar. En anledning till detta skulle emellertid kunna vara att ju bättre betalda 

dessa nyckelpersoner är ju mer tillit känner ägarna till dessa. Detta om vi utgår ifrån 

att desto mer betalt dessa personer får desto mer villiga är de att jobba å ägarnas 

vägnar. Eftersom det är ägarna i de flesta fall som ska avgöra hur väl bolagen följer 

koden eller ej är det självklart att det ”godtar” denna avvikelse eftersom den i längden 

är fördelaktig för dem själva. 



 

  

 

~ 72 ~  
 

 

I kapitlet normer och regler för bolagsstyrning talade vi om den undersökning 

Kollegiet gjorde under 2007. Det vi uppmärksammade var att det skiljde sig ganska 

mycket i antal på det urval som Kollegiet hade i sin underökning och de som vi hade i 

vår. Även de avvikande företagen skiljer sig åt då vi fick totalt 56 avvikande företag 

medan Kollegiet fick det till hela 100 stycken, trots att de hade ett mindre urval. Det 

hade därför varit av intresse att ta reda mer exakt hur Kollegiets urval såg ut eftersom 

vi utgick ifrån den målgrupp som kodgruppen själva definierat för den svenska koden 

och som även borde vara en självklarhet för Kollegiet. Dock kan det vara så att det 

totala antalet undersökta objekten är större i vår underökning på grund av att det var 

ett år sedan Kollegiet gjorde sin. Trots det anser vi inte att antalet avvikande företag 

borde vara fler vid Kollegiets undersökning eftersom vi både grundade vår data på 

2007 års årsredovisning. Det mest logiska skulle i så fall vara tvärtom då vi 

undersökte en större population och antalet avvikelser borde vara fler. 

 

Sist men inte minst vill vi bara tillägga att vi anser att ämnet för bolagsstyrning är ett 

högst intressant ämne. Idag har ett antal studier gjort inom området men så många mer 

skulle behövas för att utforma den optimala koden för det svenska näringslivet. Vi 

hoppas därmed att fler kommer fortsatt forska inom området och finna både nya 

lösningar och förbättringar till koden. Genom dessa kan sedan de svenska bolagen bli 

ännu mer attraktiva internationellt och sätta Sverige på kartan genom en respekterad 

bolagsstyrning som kan verka förebild för andra länder.   

 

7.4. Förslag till fortsatt forskning 
Nedan följer fyra förslag på fortsatt forskning varav tre är inom området för 

bolagsstyrning och fokuserar på styrelsens sammansättning: 

 En fortsatt studie inom området för bolagsstyrning skulle kunna vara att 

undersöka hur mycket den svenska koden för bolagsstyrning har stärkt det 

svenska näringslivet. Ett av kollegiets mål med koden var att göra den svenska 

aktiemarknaden mer attraktiv för utländska investerare. Ett alternativ vore därför 

att mäta med exakt hur mycket det utländska ägandet i svenska börsnoterade 

bolag har ökat sedan införandet av bolagskoden. En sådan studie kommer alltså 

resultera i att man studerar effekter. Vore det möjligt hade det även varit 

intressant att ta reda på vilka länder som har störst intresse i de svenska bolagen. 
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 Idag avviker cirka 40 procent av de företagen som berörs av koden för 

bolagsstyrning. Koden är dock till för att följas. Frågan är hur reglerna i koden 

skulle kunna ändras till det bättre och fortfarande bibehålla ägarnas intressen. 

Genom att koncentrera sig på de företagen som faktiskt avviker skulle man kunna 

göra en sammanställning av de motiveringar som ges för avvikelse. Resultaten 

skulle sedan kunna användas för att göra koden mer attraktiv och på så sätt 

minska behovet av avvikelser för de berörda företagen. På så sätt skulle man 

kunna finna nya lösningar eller förbättringar som skulle kunna utveckla koden på 

ett fördelaktigt sätt för alla parter. 

 

 Idag finns det många olika landskoder för bolagsstyrning som beskriver hur 

bolagen i respektive land ska förvaltas på bästa sätt till fördel för ägarna. Trots att 

de flesta länder har gemensamma mål med koderna är de olika uppbyggda och 

utformade. En närmare undersökning av dessa koder skulle därför kunna göras 

för att ta reda på vad som skiljer koderna åt, vilken som haft störst effekt 

nationellt och varför. Genom en sådan studie skulle man kunna fastställa 

styrkorna med andra länders koder och sedan nyttja dessa för att förbättra och 

stärka den svenska koden för bolagsstyrning. 

 

 Ett fjärde förslag till fortsatt forskning baserar sig på några av de fenomen vi 

upptäckte i vår analys. Vi upptäckte indikationer på ett signifikant samband 

mellan antalet kvinnor i styrelsen och företagens skuldsättningsgrad, räntabilitet 

på eget och totalt kapital. Av de anledningen vore en mer ingående studie om 

styrelsens sammansättning och dess påverkan på företagens finansiella ställning 

och resultat intressant att undersöka. Studien skulle exempelvis kunna analysera 

könsfördelningen, kulturella och religiösa skillnader samt andra faktorer så som 

styrelsens ägarkapital och tidigare erfarenheter. 
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