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I 
 

Sammanfattning 

Företagsskandaler som inträffat under de senaste decennierna har påverkat marknadens 

och aktieägares efterfrågan på en förbättrad bolagsstyrning och en utökad intern kontroll 

bland noterade bolag. Bolagsstyrning syftar till de rutiner och processer genom vilka ett 

organiserat bolag leds, styrs och kontrolleras. I dagligt tal om hur ett bolag sköts syftas 

ofta till bolagets interna kontroll, vilket är nära relaterat bolagsstyrning. En väl 

fungerande intern kontroll är viktig för att undvika att aktieägarnas intressen försummas 

och för att i allmänhetens ögon stärka förtroendet för bolagets finanser. Allt fler studier 

belyser att egenskaper hos ett bolags styrelse har en påverkan på effektiviteten på 

företagets bolagsstyrning. Vi har framförallt tagit fasta på de studier som framställer att 

det finns skillnader mellan om styrelser består av män eller kvinnor tillsammans med 

frågan om huruvida en individ i egenskap av styrelseledamot bör vara oberoende i 

förhållande till bolaget och dess ägare eller inte. Problemformuleringen lyder som 

följande: 

 

Har andelen kvinnliga ledamöter eller andelen oberoende ledamöter i styrelse och 

revisionsutskott något samband med kvaliteten på företags bolagsstyrning och interna 

kontroll? 

 

Ett behov av att tydliggöra styrelsens och företagsledningens ansvar ligger till grund för 

införandet av Svensk kod för bolagsstyrning, vars mål är att förbättra svensk 

bolagsstyrning och samtidigt vara en samling av praxis inom området. Koden bygger 

delvis på regler och normer för bolagsstyrning, vilka är viktiga komponenter i 

ramverket för framgångsrika bolag. Vi har funnit att det i dagsläget finns ett gap mellan 

rådande svensk lagstiftning och praxis och ser möjligheten i att undersöka om ett bolag 

gynnas av att eftersträva de lite hårdare rekommendationerna snarare än att bara 

tillgodose lagens minimikrav. 

 

Vi mäter kvalitet på bolagsstyrning och intern kontroll genom ett bolags användande av 

kontrollaktiviteter. Måttet går under namnet Internal Governance Quality Score (IGQS) 

och är uppbyggt av faktorer baserade på COSOs ramverk för intern kontroll, 

bolagsstyrningskoder och tidigare forskning inom området. Genom en kvantitativ 

undersökning av 239 noterade bolag som följer den svenska koden är denna studie den 

första att undersöka både styrelse och revisionsutskott och undersökningsvariablernas 

samband med kvalitet på bolagsstyrning. Studien bidrar därmed med utökad kunskap 

inom det aktuella området. I den genomförda studien har även stora, medelstora och 

små bolag testats separat, vilket bidragit till att slutsatser har kunnat dras om att 

skillnader föreligger mellan de olika segmenten. Genom multipla linjära regressioner 

finner vi framförallt samband mellan kvaliteten på bolagsstyrning och andelen 

ledamöter som är oberoende gentemot både bolaget och dess största ägare. Resultaten 

av studien ger en fingervisning till att ett bolag kan förbättra kvaliteten på 

bolagsstyrningen genom att sträva efter att följa Kodens uppmaningar.  Ett bolag som 

uppfyller fler av de COSO relaterade komponenterna anses uppnå en högre kvalitet i sin 

bolagsstyrning, vilket kan vara av intresse för såväl lagstiftare, aktieägare, bolagen 

själva som för övriga intressenter. 
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1. Inledning 

I kapitlet kommer bakgrunden till ämnet som studien behandlar att presenteras 

tillsammans med en tillhörande problemdiskussion. Kapitlet mynnar slutligen ut i en 

presentation av vår problemformulering och en förklaring av studiens syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 
Gemensamt för de allra flesta bolag, vare sig de är verksamma i Sverige eller i någon 

annan del av världen, är att de upprättar visioner och strategier, fastställer mål och 

planerar hur målen ska verkställas. En målsättning kan ställas för såväl hela bolaget som 

en helhet eller riktas till specifika aktiviteter eller avdelningar inom företaget. Högt 

prioriterade målsättningar är att upprätthålla organisatorisk framgång, publicera 

tillförlitlig rapportering till intressenter, samt att uppnå och behålla ett positivt rykte 

(COSO, 2011, s. 17). I de fall ett bolags ledande befattningshavare avviker från att 

verka för bolagets bästa, vare sig det gäller egna intressen eller brist på etik, kan det få 

allvarliga konsekvenser för bolagets rykte och anseende om inte styrelsen tar ansvarar 

för att upprätthålla en fungerande tillsyn och efterlevnad av policys (Nolan & Metrejean, 

2013, s. 104). 

 

Förtroendet för den finansiella rapporteringen skadades allvarligt efter en rad 

uppmärksammade bolagsskandaler under mitten av 1980-talet och början av 1990-talet. 

Den faktorn som främst framkallat dessa anses ha varit bristande företagsstyrning, där 

bolagens styrelser ska ha agerat egensinnigt och hänsynslöst gentemot aktieägarna och 

deras intressen (SOU 2004:47, s. 165, 230). Efter uppståndelsen fick det som idag 

benämns som bolagsstyrning sitt genombrott i USA och spred sig snabbt till Europa och 

resten utav världen (Blom, Kärreman & Svensson, 2012, s. 8; SOU 2004:47, s. 165; 

Weil, Gotshal & Manges, 2002, s. 8). Även om de allra största och mest 

uppmärksammade bolagsskandalerna inte inträffade i Sverige, fanns från regeringens 

sida ett engagemang för att återta och höja förtroendet för svenska bolag och dess 

finansiella rapportering. Främst fokuserades på funna brister inom löne- och 

ersättningssystem och misskötsel inom företagens interna kontrollrutiner (SOU 2004:47, 

s. 75).  

 

Ett behov av att tydliggöra styrelsens och företagsledningens ansvar ligger till grund för 

införandet av Svensk kod för bolagsstyrning, vidare benämnd ”Koden”, vars mål var att 

förbättra svensk bolagsstyrning, samt vara en samling av praxis inom området (SOU 

2004:47, s. 234). Koden bygger delvis på regler och normer för bolagsstyrning, vilka är 

viktiga komponenter i ramverket för framgångsrika bolag. Just bolagsstyrning kan 

definieras på en mängd olika sätt, men i allmänhet syftar termen till de mekanismer 

genom vilka ett organiserat bolag leds, styrs och kontrolleras (OECD, 2004; Weil et al., 

2002). 

 

Under de senaste decennierna har andelen utländska ägare på de svenska och nordiska 

aktiemarknaderna ökat kraftigt, en orsak tros vara att många världsledande företag har 

sitt säte i de nordiska länderna och har därigenom lockat till sig utländska ägare (Nordic 

Corporate Governance Board, 2009). En del av syftet med Koden var att underlätta för 

utländska investera att förstå den svenska bolagsstyrningen och därmed sprida kunskap 
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om och stärka förtroendet för svenskt näringsliv (SOU 2004:47). Svensk bolagsstyrning 

skiljer sig från många andra länder främst i frågor gällande ägarroller, befogenhet och 

ansvarsfördelning inom företaget, revisorns roll och sammansättningen av styrelsen. 

Dessa skillnader har bland annat medfört att den svenska modellen för bolagsstyrning 

fått en position mellan den angloamerikanska och den kontinentaleuropeiska modellen 

(SOU 2004:46, s. 13). Den kontinentaleuropeiska modellen kännetecknas av en högre 

koncentrerad ägarstruktur, medan den angloamerikanska ofta har en stor spridning i 

aktieägandet. Då en stor andel av de svenska börsbolagen har kontrollerande ägare, är 

den svenska modellen i denna fråga mer positionerad i riktning mot den 

kontinentaleuropeiska modellen. Däremot ligger Sveriges ledningsorganisation närmare 

den angloamerikanska modellen där endast ett beslutande organ väljs på bolagsstämman, 

det vill säga styrelsen. Den kontinentaleuropeiska bolagsstyrningen förknippas med en 

tvådelad styrelsefunktion, med ett övervakande och ett verkställande organ. (SOU 

2004:46, s. 12-15) Med detta som grund antas resultat från vår studie i första hand ligga 

i svenska bolags intresse men kan till viss del användas för bolag i länder som förhåller 

sig till de andra bolagsstyrningsmodellerna. 

 

I USA har bland annat en studie utförts som mäter ett inbördes samband mellan antalet 

fel i den finansiella rapporteringen och antalet svaga intern kontrollkomponenter, 

hämtade från COSO-modellen, som ett mått på finansiell rapporteringstillförlitlighet. 

Resultatet visar att omfattningen av svaga COSO-komponenter påverkar 

tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen negativt. (Klamm & Weidenmier-

Watson, 2009, s. 2) Denna studie var genomförd, precis som vår kommer att vara, på 

börsnoterade företag men då på bolag noterade på den amerikanska börsen. Den 

svenska Koden trycker på att det är styrelsens ansvar att se till att det finns effektiva 

system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet (Koden, 2010, p. 3.1). Då 

Sveriges beslutsorgan är uppbyggt på ett liknande sätt som det angloamerikanska, kan 

antas att slutsatsen om att komponenterna för intern kontroll och dess påverkan på 

tillförlitligheten i de finansiella rapporteringarna även kan tillämpas på svenska noterade 

bolag. 

 

Den interna kontrollen tillsammans med riskhantering används inom företag för att 

hantera de risker som möter den interna styrningen. Intern kontroll är nära relaterad till 

företagets bolagsstyrning, på grund av att det är styrelsen och deras revisionsutskott som 

ansvarar för den (Franck & Sundgren, 2012, s. 641). I en tidigare studie i genomförd i 

Sverige studerades hur 91 bolag noterade på Stockholmsbörsen, arbetat med 

bolagsstyrning och intern kontroll under tidsperioden 2004 till 2006. I rapporten 

inkluderades ett mått som mätte kvaliteten i arbetet med bolagsstyrning och intern 

kontroll sett till ett bolags användande av kontrollaktiviteter. Detta mått går under 

namnet Internal Governance Quality Score (IGQS) och är uppbyggt av sju olika faktorer 

som gör att företagen som ingår i studien tilldelas poäng om de har olika 

kontrollaktiviteter. IGQS är uppbyggt av faktorer som är baserade på COSOs ramverk 

för intern kontroll, bolagsstyrningskoder och tidigare forskning inom området. Varje 

enskilt bolag som testas får en poäng beroende på om de uppfyller de satta kriterierna 

för kontrollaktiviteter. Ett exempel är att om företaget har ett revisionsutskott får de en 

poäng. Om utskottet dessutom träffas mer än 4 gånger per år tilldelas de ytterligare en 

poäng och så vidare (Franck & Sundgren, 2012, s. 640). Det studerades huruvida detta 

mått på bolagsstyrning hade något samband med faktorer funna ur agentproblematiken; 

skuldsättning, ägarstruktur och behovet av ökad finansiering genom eget kapital (Franck 

& Sundgren, 2012).  
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I den här studien kommer vi att inspireras av det bolagsstyrningsmått som Franck och 

Sundgren (2012) byggt sin studie på. Genom att använda IGQS avser vi att utreda hur 

tillämpningen av olika funktioner och kontrollaktiviteter ser ut i svenska bolag idag. 

Studien hade kunnat utformas som en ren uppföljning till studien av Franck och 

Sundgren men bör inte betraktas på det viset då förutsättningarna har förändrats med 

anledning av att det datamaterial de analyserade är insamlad under 2007 och avser 

perioden 2004 till 2006. Såväl regelverk som praxis har sedan dess hunnit uppdaterats 

och förändrats. Koden har reviderats två gånger fram tills idag, med innebörden att alla 

svenska bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm enligt god sed numera följer 

Koden och därmed måste ta ställning till frågor angående bolagsstyrning och intern 

kontroll (Mannheimer Swartling, 2010). Vid tidpunkten för studien av Franck och 

Sundgren (2012) fanns möjlighet att göra en undersökning som jämförde två grupper, 

de som var tvingade att följa Koden och de som kunde välja själva. I dagsläget är det 

inte längre möjligt att göra en sådan jämförelse med tanke på att alla bolag som ingår i 

populationen lyder under Koden. Den bolagsstyrningskod som tillämpades vid 

utförandet av Franck och Sundgrens (2012) studie infördes 2005 vilket innebär att de 

större noterade bolagen som då berördes av den kan ha saknat kunskap eller erfarenhet 

från att arbeta med liknande frågor. Svernlöv (2008) belyser i sin artikel att även efter 

den första revideringen, som var till för att underlätta implementeringen av Koden för 

små och medelstora bolag, var den alldeles för lång och svåröverskådlig. Vägledningar 

och handböcker för hur tolkning ska utföras och hur Koden i praktiken ska tillämpas har 

tillhandahållits i flera omgångar på begäran av företagen vilket tyder på att tydligare 

direktiv efterfrågats (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005; Mannheimer Swartling, 2010). 

1.2 Problemdiskussion 
I ett börsnoterat bolag i Sverige väljs en styrelse på bolagets årsstämma av aktieägarna. 

Styrelsens uppgift är sedan att förvalta bolaget, ansvara för dess skötsel och verka för att 

minska informationsasymmetrin mellan ägare och ledningen (Koden, 2010, p. 3.1; 

Mannheimer Swartling 2010, s. 39). Vidare anges det i rådande lagstiftning att styrelsen 

ska se till att bolagets organisation är utformad så att dess ekonomiska förhållanden 

kontrolleras på ett betryggande sätt (ABL 8:4; FAR & Svenskt näringsliv, 2005, s. 5). 

Koden säger att det är styrelsen som ansvarar för att säkerställa att bolaget har god 

intern kontroll och effektiva system för uppföljning och kontroll finns tillgängliga och 

används (Koden, 2010, p. 3.1). Hur frågorna gällande intern kontroll behandlas och 

drivs inom bolaget kan variera, antingen inrättas ett specifikt revisionsutskott bestående 

av några av styrelsens ledamöter eller så utförs de uppgifter som annars faller på 

utskottet av styrelsen i dess helhet (ABL 8:49a; Koden, 2010, p. 7.2-3). 

 

Diskussioner om vad som utgör en effektiv bolagsstyrning leder alltmer till att belysa 

vikten av egenskaper hos ett bolags styrelse. En rådande uppfattning är att en helt 

oberoende styrelse är önskvärt ur aktieägarnas perspektiv, eftersom det kan främja val 

av projekt som är mer i linje med aktieägarnas intressen.  I en studie av Laux och 

Mittendorf (2011) argumenteras för att om aktieägarna har rätt att välja 

styrelsesammansättning och det förekommer förordningar som tvingar ägarna att avvika 

från sitt optimala val resulterar det i att valet av styrelseledamöter blir sämre än om 

ägarna inte styrdes av regleringar. Detta förutsätter att aktieägarna då primärt önskat 

välja kandidater som är i ett beroendeförhållande gentemot bolaget. I fall där ett bolags 

verkställande direktör har inflytande och således är med och utser styrelseledamöter, 
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argumenteras för en reglering som upprätthåller en miniminivå av oberoende då det är 

att betrakta som mer gynnsamt för att möta aktieägarna intressen (Laux &
 
Mittendorf, 

2011, s. 1478-1479). Då styrelser i svenska bolag väljs genom bolagsstämman är den 

senare situationen inte aktuell i svenska aktiebolag (ABL 8:47, 8:48 & 8:8).  

 

Vid en analys av bolagsstyrningskoderna i 20 europeiska länder visar det sig ha skett en 

viss inriktning mot en anglosaxisk modell för bolagsstyrning. Idén med införande av 

revisionsutskott är sedan en tid tillbaka allmänt accepterat i länder med både enkla och 

tvådelade styrsystem. Under senare tid har en förstärkning av rekommendationer för ett 

revisionsutskott i linje med den anglosaxiska revisionsutskottskoncept ökat och krav på 

oberoende och finansiell expertis hos utskottsledamöter har debatterats kraftigt i bland 

annat USA och Storbritannien. (Collier & Mahbub, 2005) I Sverige finns det i dagsläget 

ett gap mellan svensk lagstiftning och praxis gällande hur stor del av ledamöterna i en 

styrelse eller i ett revisionsutskott som ska vara oberoende. Inte heller i förhållande till 

vem eller vilka en ledamot ska vara oberoende är enhetligt. Koden i jämförelse med 

rådande lagstiftning trycker på att fler av styrelseledamöterna ska vara oberoende och 

att det ska gälla både mot bolaget samt dess större ägare (ABL 8:49a; Koden, 2010, p. 

4.4 & 7.3). Vi finner härmed en möjlighet i att undersöka om ett bolag gynnas av att 

eftersträva de lite hårdare rekommendationerna snarare än att bara tillgodose lagens 

minimikrav. Krishnan (2005) fann i en studie att desto fler ledamöter i ett 

revisionsutskott som är oberoende gentemot bolaget och dessutom har finansiell 

expertis desto mindre är sannolikheten att bolagets interna kontroll är bristfällig. Vi 

kommer i empirikapitlet i denna studie att testa andelen oberoende ledamöter i både 

styrelse och revisionsutskott för att se om det finns ett samband mellan högre andel 

oberoende och nivån på IGQS. 

 

Det finns gott om tidigare studier som framställer skillnader mellan män och kvinnor 

vad gäller beslutsfattande och riskbenägenhet (Adams & Ferreira, 2009; Adams & Funk, 

2012; Eckel & Grossman, 2008; Johnson & Powell, 1994; Levin, Snyder & Chapman, 

1988; Thiruvadi, 2012). I dagsläget råder en debatt i Sverige gällande hur 

könsfördelningen bland styrelsemedlemmar ser ut och bör se ut i framtiden. I en 

undersökning på amerikanska bolag, fann författarna att generellt visar effekten av att 

kvotera in kvinnor i styrelser ett positivt resultat endast i bolag som inte från början 

styrs på ett tillfredställande sätt (Adams och Ferreira, 2009, s. 307-308). I vårt 

grannland Norge valde den norska regeringen att redan 2006 införa en lag om 

könskvotering, för att öka mångfalden i bolagsstyrelser (Langli, 2011; NOU 2008:6). 

Bøhren och Strøm (2010) menar att kvotering ger en ökad nytta till samhället då man 

försäkrar lika möjligheter för alla. Dock finner de även i sin forskning att det rent 

generellt är en kostnadsökning att tillämpa kvotering, men att nyttan väger över och att 

det därför är en bra väg att ta mot ett mer jämställt samhälle. Utan att på något sätt ta 

ställning i rådande debatt avser vi att analysera om det finns något samband egenskaper 

hos den funktion som arbetar med interna kontrollfrågor och nivån på bolagsstyrningen. 

Ytterligare studier gjorda i USA, visar på att i företag som har inrättat ett separat 

revisionsutskott där kvinnor är inkluderade, träffas utskottet oftare vilket ska leda till en 

utökad kvalité och struktur i det arbete som revisionsutskottet utför (Thiruvadi, 2012). 

Vi vill se om det finns ett samband mellan en större andel kvinnor i styrelsen eller 

utskottet och IGQS och om den poäng dessa bolag får är högre än i de fall då andelen 

kvinnor är låg eller obefintlig. 
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Det är i första hand dessa tankegångar vi kommer att använda oss av för att undersöka 

om det finns något samband mellan variablerna, andel kvinnliga ledamöter, andel 

oberoende ledamöter gentemot bolaget och dess ledning och andelen oberoende 

ledamöter i förhållande till bolagets största ägare och den av bolaget uppnådda nivån på 

poängskalan IGQS. Vår studie kommer att utföras på samtliga bolag på 

Stockholmsbörsens Large, Mid och Small Cap listor. Med en genomgång av de 

finansiella rapporter och bolagsstyrningsdokument som avser räkenskapsåret 2011 

undviker vi bortfall från uteblivna svar som kunnat uppstå om vi istället utfört intervjuer 

eller en enkätundersökning. Tidigare studier har utgått från enkätundersökningar med 

finansiella rapporter tillhörande de svarande företagen som ett komplement, ett relativt 

stort bortfall har då påträffats (Franck & Sundgren, 2012). Eftersom ett bolag själv kan 

motivera hur frågorna gällande bolagsstyrning och intern kontroll behandlas inom 

bolaget kommer vi att utföra två tester. Ett där vi undersöker bolagsstyrningskvaliteten 

på samtliga bolag och det andra testet endast på de bolag som valt att inrätta ett specifikt 

revisionsutskott. Anledningen är att då ett utskott består av ett varierande antal 

styrelseledamöter kan också det antal ledamöter som är i beroendeförhållande till 

bolaget, innehar finansiell expertis eller är kvinnor och så vidare skilja sig åt mellan 

utskott och styrelse. Vi vill undersöka just dem som har ansvar för 

bolagsstyrningsfrågorna och genom denna uppdelning får vi möjlighet att samla 

information om egenskaper hos just de individer som ingår i den sammansättning som 

vi avser undersöka, vilket leder till en förbättrad mätningsvaliditet (Bryman, 2011, s. 

50). I fråga om egenskaper hos styrelseledamöter syftar vi endast till de ledamöter som 

är bolagsstämmovalda. Vi har exkluderat de individer som finns i ett bolags styrelse 

men som är arbetstagarrepresentanter eller suppleanter. Vi finner inget motiv att 

inkludera dessa då de inte lyder under de krav på kompetens, erfarenhet och 

beroendeförhållande som genom lagstiftning och bolagsstyrningskod ställs på ledamöter 

valda av aktieägarna på bolagsstämman. Då en styrelseledamot inte får vara anställd av 

bolaget (ABL 8:49a) faller det sig naturligt att dessa individer inte i denna mening bör 

likställas med ledamöter valda av aktieägarna på bolagsstämman. 

 

Då mycket av den tidigare forskning vi samlat in är utförd antingen på revisionsutskott 

eller på styrelse blir denna studie mer heltäckande eftersom vi kan mäta samtliga 

noterade bolag och dess arbete med bolagsstyrning. Ingen heltäckande studie har 

tidigare gjorts i Sverige som mäter kvalitet på bolagsstyrning i förhållande till 

oberoende och kvinnligt deltagande i både styrelse och revisionsutskott. De resultat vi 

får fram här kan därför i första hand vara av intresse för noterade svenska bolag. Som 

Franck och Sundgren (2010, s. 92) fann så är det bolagen själva som upplever en ökad 

nytta i form av mer trovärdig finansiell information som effekt av att ha en god intern 

kontroll. Det i sin tur utesluter inte att aktieägare och andra intressenter kan uppleva 

nytta av eventuella resultat, som ger en uppfattning om faktorer som påverkar kvalitet i 

bolagsstyrning och den interna kontrollen hos företag. Med tanke på den i dagsläget 

rådande debatten kring könskvotering är kvinnligt deltagande i framförallt styrelser men 

av automatik också i revisionsutskott en het fråga. Vi kommer inte att ta ställning till 

huruvida där är fördelaktigt eller inte med kvotering utan endast att undersöka om 

andelen kvinnor som arbetar med bolagsstyrningsfrågor har någon effekt på 

kvalitetsmåttet IGQS. Det motsäger inte att eventuellt funna resultat kan vara av intresse 

för lagstiftare. 
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1.3 Problemformulering 
Har andelen kvinnliga ledamöter eller andelen oberoende ledamöter i styrelse och 

revisionsutskott något samband med kvaliteten på företags bolagsstyrning och interna 

kontroll? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan kvaliteten på 

bolagsstyrning och andel kvinnliga ledamöter eller andelen oberoende ledamöter i både 

styrelse och revisionsutskott. Kvalitet definieras, med hjälp av Internal Governance 

Quality Score, som kontrollaktiviteter kopplade till bolagsstyrning, intern kontroll och 

finansiell rapportering. 

                
Den reviderade kodens målgrupp består av de svenska aktiebolag vars aktier är 

upptagna på någon av de re lerade mar naderna    ver  e,  asda        o   olm 

   o   olms  rsen) och NGM Equity (Kodgruppen, 2010, s. 3). Vi har valt att i denna 

studie exkludera företag listade på NGM Equity tillsammans med First North, trots att 

First North är en del av Stockholmsbörsen. Anledningen är att dessa listor är tillägnade 

små och medelstora tillväxtföretag där förenklingar i regelverken kan förekomma, vilket 

därmed kan göra dem mindre jämförbara (Aktiespararna; Nasdaq OMX Nordic; 

Mannheimer Swartling, 2010). Vidare kommer undersökningen endast att beröra de 

företag som tillämpar den svenska bolagsstyrningskoden, vilket kan utläsas ur 

bolagsstyrningsrapporterna (ÅRL 6:6). Denna avgränsning motiveras med att utländska 

 ola  vars a   er eller de å ev s är upptagna till handel på den svenska börsmarknaden 

har möjlighet att välja mellan att antingen tillämpa den svenska koden eller den kod för 

bolagsstyrning som gäller i det land där bolaget är registrerat. Olika koder skiljer sig åt 

beroende på vilket land som utfärdat dem, vilket leder till att all information vi behöver 

inte rapporteras av bolag som lyder under en annan kod än den svenska. I praktiken 

innebär det att om bolagen är svenskägda, det vill säga att minst 50 procent av 

röstvärdet innehas av svenska ägare och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen, bör 

bolaget följa den svenska koden (Kodgruppen, 2004, s. 3). Om ett bolag frivilligt valt 

att följa den svenska koden, kommer bolaget att ingå i populationen. Vi kommer att 

begränsa oss till att titta på finansiella rapporter och bolagsstyrningsrapporter från 

räkenskapsåret 2011. För de bolag som har ett brutet räkenskapsår kommer senaste 

tillgängliga årsredovisning att användas. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

Avsikten med detta kapitel är att öka läsarens förståelse för det valda ämnet. Vidare 

avser kapitlet att introducera läsaren till vårt val av kunskapssyn, angreppssätt samt 

metodval. Slutligen kommer en bild av hur vi har resonerat kring val av teorier och 

annat relevant material att presenteras. 

 

2.1 Förförståelse 
Både medvetna och omedvetna antaganden bestämmer hur vi ser på verkligheten. Varje 

individ har en uppbyggd föreställningsram som formas från bland annat uppfostran, 

utbildning och erfarenheter (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 60). Begreppet förförståelse 

grundas i att varje tolkning görs utifrån en föregående förståelse och att den påverkas av 

en förväntan på hur resultatet borde bli (NE, 2013). Vår förförståelse är således de 

upplevelser och den kunskap vi har sedan tidigare och som kan influera oss när vi gör 

tolkningar och drar slutsatser utifrån vårt insamlade material. Tillsammans med vår 

kunskapssyn och angreppssätt så  åver ar   r  rs åelsen  nders  n n sstrategins 

utformning (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). 

 

 eore  s    r  rs åelse  r ndar s     de er aren e er, synsätt och teorier som författarna 

har inhämtat från till exempel läroböcker, vetenskapliga artiklar och föreläsningar 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Författarna till uppsatsen har en liknande teoretisk 

bakgrund då båda läser sista terminen på civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. 

Utbildningen har gett oss en allmän kunskap om hur bolagsstyrning fungerar, men då vi 

under utbildningen valt att rikta in oss mot redovisning och revision, innehar vi inte 

någon fördjupad kunskap inom det valda ämnet för studien. Kursen Accounting, 

Auditing and Control D har däremot gett oss en djupare kunskap inom framförallt intern 

kontroll och de eventuella problem som kan uppstå i samband med bristande 

uppföljning, vilket är en del av problemet vi undersöker. 

 

För att ytterligare fördjupa vår förståelse om hur bolagsstyrningen har växt fram och 

bedrivs i Sverige och övriga länder har vi studerat offentliga utredningar gjorda av både 

Förtroendekommissionen (SOU 2004:47) och av Kodgruppen (SOU 2004:46) samt 

betänkanden kring förslaget att införa en svensk kod för bolagsstyrning (SOU 

2004:130). Vi har även granskat den införda Koden från 2005 och de två revideringar 

som följt sedan dess. 

 

Som tidigare nämnt finns det en risk att vår förförståelse kan påverka vår tolkning av 

det insamlade materialet och analysen kring det. För att få ett tillförlitligt och objektivt 

resultat måste vi därför vara kritiska till hur vi bedriver studien (Thomassen, 2007, s. 

99-100).  ro s a   v   ar v ss   r  rs åelse  nom   r   re a en  edr ver s n s  rn n  o   

de pro lem som  r  o  lade   ll dessa så anser v   n e a   de   ommer a     rvr da 

resultatet, utan vi anser att det istället ger oss en grund att stå på. 
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2.2 Vetenskapligt synsätt 
Vår kunskapssyn hör samman med vad som kan uppfattas som accepterad kunskap 

inom ett ämnesområde och om den sociala verkligheten kan studeras utifrån liknande 

principer och metoder som den fysiska (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Det finns olika 

sätt att se på kunskap, hur den bestäms och definieras och det synsätt författarna har 

kommer speglas i studiens utförande. Den vanligaste begränsningen inom 

samhällsvetenskapen är att antingen utgå ifrån ett positivistiskt eller ett hermeneutiskt 

synsätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 37). 

 

I den positivistiska kunskapssynen är målet med vetenskap att förklara och söka 

samband mellan orsak och verkan (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39). Genom att skapa 

hypoteser utifrån tidigare teori och pröva dessa mot empiriskt material, införskaffar sig 

forskaren kunskap som kan stödja utvecklingen lagar och regler. Endast händelser och 

företeelser som kan mätas utan att göra uppskattningar och bedömningar, ska uppfattas 

som riktigt kunskap. (Bryman & Bell, 2005, s. 26-27; Wallén, 1996, s. 27) En författare 

med ett hermeneutiskt synsätt däremot försöker främst utveckla kunskap genom 

förståelse och insikt i mänskliga handlingar och yttranden (Thomasses, 2008, s.47). Den 

sociala verkligheten ses som ständigt föränderlig och påverkas av olika individers 

tolkning och uppfattning. I vår studie hade det varit möjligt att undersöka vad som 

påverkar kvaliteten av bolagsstyrning genom en kvalitativ forskningsmetod, vilket ofta 

kopplas till ett hermeneutiskt synsätt. (Bryman & Bell, 2005, s.41) Men då målet med 

vår studie är att kartlägga och undersöka samband anser vi att ett positivistiskt synsätt 

med en kvantitativ metod är mer passande för att få resultat som går ihop med vår 

problemformulering. 

 

Vår uppsats skrivs alltså utifrån ett positivistiskt synsätt då vi strävar efter att få 

objektiva och kartläggande resultat. Då vi utgår från befintliga teorier stärks vår 

objektivitet i undersökningen, vilket karaktäriserar positivismen (Bryman & Bell, 2005, 

p. 40). Vi vill se vilka faktorer som påverkar kvaliteten på företagens bolagsstyrning 

och interna kontroll. Vi hoppas på att, utifrån vår insamlade data, kunna förklara de 

eventuella skillnader och samband som kan finnas mellan egenskaper hos individer i 

styrelsepositioner och kvaliteten mätt i måttet IGQS.  

 

Positivismen har sin grund i att den sociala verkligheten ska studeras utifrån samma 

metoder och principer som i naturvetenskapen. Det innebär att det finns metodregler 

och kunskapskrav som ska göra studiens resultat tillförlitliga. Exempel på det är 

reliabilitet och validitet, det vill säga att det inte finns slumpmässiga fel eller 

systematiska fel i mätningen (Wallén, 1996, s. 40). För att stärka dessa båda begrepp i 

vår studie kommer vi innan insamlingen av data, skapa en mall över vilken information 

vi ska samla in om företagen som är grundad ur befintlig teori. På så vis kan vi granska 

företagens årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter på ett mer objektivt sätt utan 

att stöta på några oklarheter huruvida ett bolag skulle bedömas (Dahmström 2005, s. 

338). Mallen formas genom att vi på förhand bestämmer vilka uppgifter som vi ska 

undersöka, vilka kategorier de ska klassificeras i och hur vi ska avgränsa dem för att 

avgöra om de uppfyller kraven för att klassificeras eller inte. Genom att på förhand 

bestämma dessa faktorer minskar vi risken för tolkningsproblem som kan uppstå under 

insamlingens gång. Däremot innebär skapandet av mallen att vi måste bestämma och 

tolka vilken information och uppgifter som vi bedömer företagen bör ha för att uppnå 

hög kvalitet på bolagsstyrning. För att minska subjektiviteten i tolkningen så används 

samma granskningsmall till alla företag. Trots att vi kommer försöka finna de kriterier 
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som finns i mallen är vi medvetna om att det finns en risk för subjektiva tolkningar när 

vi läser företagens information. Vi tror dock att mallen kommer hjälpa oss att undvika 

vinklade tolkningar i så pass stor utsträckning att det empiriska materialet kan klassas 

som objektivt. Mer om hur granskningen gått till förklaras i kapitel 4 om studiens 

tillvägagångssätt.  

2.3 Vetenskaplig ansats 
Vår studie har som mål att undersöka om de givna faktorerna har någon påverkan på 

kvaliteten av företagens bolagsstyrning. Genom att sätta upp hypoteser grundade ur 

teori vill vi undersöka och försöka förklara om det finns något samband mellan de 

utvalda faktorerna och IGQS. Detta tillvägagångssätt innebär att vår studie grundas i en 

deduktiv ansats. Denna ansats är den mest använda uppfattningen om hur förhållandet 

mellan teori och empiri uppfattas inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 

2005, s. 23). Denna syn på teorins roll i relation till forskning kännetecknas av att 

forskarna härleder en eller flera hypoteser utifrån befintlig teori. Teorin och dessa 

hypoteser är därefter det som styr insamlingen av data och den empiriska granskningen. 

Utifrån resultatet av undersökningen bekräftas eller förkastas de uppsatta hypoteserna 

och teorin kan komma att revideras. Den deduktiva ansatsen förknippas ofta med 

positivismen och en kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Vi 

anser att Figur 1 presenterar processen i vårt angreppssätt väl.  

 

Figur 1. Deduktiv ansats. (Bryman & Bell, 2005, s. 23-25) 

2.4 Metodval 
Vid valet av vetenskaplig metod har vi valt mellan att göra en kvantitativ eller kvalitativ 

undersökning. Den kvantitativa metoden utgår från en insamling av numerisk data som 

täcker ett större urval, som man sedan genomför mätningar på (Bryman, 2011, s. 151-

154). I vår studie vill vi genom en kvantitativ undersökning försöka se om det finns 

några samband mellan bolagsstyrning och kvinnligt deltagande eller oberoende i 

styrelser och dess utskott. Det innebär att utifrån mätningar på vårt insamlade material 

kommer vi testa våra hypoteser, analysera resultatet och komma fram till slutsatser 

(Bryman, 2011, s. 151 - 154). Det är även den forskningsmetod som enligt Bryman & 

Bell (2005, s. 85) passar ihop med vårt synsätt samt ansats vilket stärker vårt metodval. 

 

Vi kommer i vår undersökning att använda oss av 239 företags årsredovisningar, 

bolagsstyrningsrapporter och hemsidor för att samla in det numeriska datamaterial vi 

behöver för att utföra hypotesprövningen. Vår metod innebär att det insamlade 

materialet kommer att kodas som ettor och nollor beroende på om företagen uppfyller 

kraven eller inte slutligen slås kriterierna samman till en totalpoäng som kan placeras på 

en skala mellan noll och sju. Vi kommer dessutom att samla in information om hur de 

oberoende variablerna, kvinnligt deltagande och oberoende ledamöter, ser ut i varje 

företag genom samma tillvägagångssätt, vilket beskrivs utförligare i kapitel 4. Vi hade 
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kunnat använda oss av enkäter för att undersöka vårt problem, men en nackdel med den 

metoden är att det finns en risk att svarsfrekvensen blir låg och därmed sänker 

trovärdigheten för undersökningen. Vi har valt att använda oss av registerdata för att på 

så sätt minska risken för lågt deltagande (Dahmström, 2005, s. 88, 128). Dock är det en 

nackdel för metoden att vi inte kommer ha möjlighet att fråga företagen om mer 

information än den de har lämnat i det undersökta materialet.  

 

Det valda tillvägagångssättet innebär att vi kommer att samla in data i form av redovisat 

material från företagen istället för att sända ut enkäter till företagen i fråga. Kritik kan 

riktas mot detta då det finns en risk att den informationen vi söker kan ha utelämnats 

från årsredovisningar och rapporter och därmed leda till att vi felaktigt tolkar det som att 

kriteriet inte finns inom företaget. Dock finns denna risk även vid enkätundersökningar 

då man inte med säkerhet kan veta att personen som svarar på enkäten har de kunskaper 

som krävs på att svara på frågorna (Dahmström, 2005, s. 79).  

 

För att bearbeta den insamlade informationen kommer vi att använda statistiska metoder. 

Vi kommer använda oss av två varianter av statistik; hypotestestande och deskriptiv. 

Den deskriptiva statistiken ger oss en beskrivning av det aktuella material som vi samlat 

in angående forskningsfrågan. Genom att använda siffror och tabeller kan vi på så sätt 

förklara vår insamlade data. Vi kommer även testa våra uppsatta hypoteser utifrån 

materialet och därmed kommer vi även att använda hypotesprövande statistisk metod 

för att på så sätt försöka upptäcka eller förklara samband mellan olika egenskaper 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 23) 

2.5 Perspektiv 
Perspektivet beskriver det synsätt som vi som författare kommer ha när vi genomför 

denna studie. Vi hoppas på att genom att förklara vårt perspektiv kunna förenkla för 

läsaren och klargöra hur vi betraktar studien och vilka aspekter som är relevanta för oss 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 62). På så sätt vill vi undvika missförstånd som kan 

uppkomma, då det annars kan finnas en risk att läsaren tolkar studien utifrån sina egna 

bedömningsgrunder (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 17). 

 

Denna studie bör betraktas utifrån en intressent till ett noterat svenskt bolags perspektiv. 

Anledningen till varför vi har valt det perspektivet är för att vi ämnar undersöka hur 

olika val som ett bolag gör påverkar företagets interna kontroll och bolagsstyrning. 

Visserligen har bolagen själva stor nytta av att den interna kontrollen och 

bolagsstyrningen är väl fungerande, men då vi avser undersöka noterade bolag, påverkar 

kvaliteten på bolagsstyrningen i väsentlig grad bolagets ägare. Ett noterat bolags 

styrelse väljs genom en bolagsstämma då aktieägarna har rösträtt, som är fördelad 

utifrån aktieinnehavet (ABL 8:47, 8:48 & 8:8), vilket betyder att ägarna själva väljer 

den styrelse som de litar på ska förvalta bolaget i ägarnas intresse. Då bolaget i sin tur 

kommunicerar med sina ägare och andra intressenter genom publicering av 

bolagsstyrningsrapporter tillsammans med andra finansiella rapporter, bör målet med 

rapporterna vara att hjälpa aktieägare förstå såväl verksamheten och resultat som 

bolagets riskprofil, finansiella ställning och trender i företaget (The Business 

Roundtable, 2002, s. 25). En avsaknad av god bolagsstyrning påverkar tillförlitligheten i 

den finansiella rapporteringen negativt (Klamm & Weidenmier-Watson, 2009, s. 2). Det 

står nu ganska klart att de val som en eller flera aktieägare gör vid val av bolagsstyrelse 

kan påverka den egna avkastningen. Denna studie är skriven ur ett relativt neutralt 
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perspektiv då olika intressenter kan ha olika avsikter i sin relation med bolaget. Det vi 

avser är att klassificera nivån på bolagsstyrningen på en sjugradig skala och undersöka 

om egenskaper hos en styrelse har något samband med kvaliteten på bolagsstyrningen. 

Investerare och även regelutformare som tar del av de resultat vi kommer fram till kan 

finna det intressant att få en bild av hur de val styrelsen gör och egenskaper de har 

påverkar bolagsstyrningen. 
 

2.6 Val av källor och teori 
Innan källor valts ut till studien har en noggrann genomgång av ämnesområdet utförts. 

Till teori- och bakgrundskapitlen har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar 

tillsammans med Koden, lagtext och förarbeten. Även böcker och till ämnesområdet 

relevanta internetsidor har använts. Eftersom lagtext och praxis med tiden ändras och 

uppdateras har vi använt oss av senast tillgängliga revidering eller publikation. Vid 

inläsningen av vetenskapliga artiklar utnyttjade vi den tillgång till olika databaser, som 

tillhandahålls via Umeå Universitet.  

 

Vi har främst använt oss utav databaserna Business Source Premier (EBSCO) och 

Emerald Journals (Emerald). Vid sökningar har vi, för att stärka tillförlitligheten, valt att 

söka efter artiklar som är så kallat ” eer rev ewed”, de  v ll s  a a   ar   larna  l v   

granskade av sakkunniga forskare (Umeå universitet). Ett par artiklar hittades via 

sökfunktionen artikelsök. Dessa artiklar är inte granskade men publicerade i en relevant 

branschtidning, Balans, som ges ut av FAR. Vid sökandet efter relevanta artiklar har vi 

anv n  s  ord som   ll exem el; ”Bola ss  rn n ”, ” vens   od   r 

 ola ss  rn n ”, ”C   ”, ”Corporate Governan e”, ”In ern  on roll”, ”In ernal 

Con rol”, ”A d    omm   ee”, ” A d    omm   ee +  nde enden e” o   ” A d   

 omm   ee +  ender ”. An ale   r ffar har varierat liksom tidpunkt för publikation, vi har 

då försökt hitta en kombination av de för vår studie mest relevanta artiklarna 

tillsammans med relativt aktuella artiklar. Några av de tidsskrifter vi hittat genom 

sökning i databaserna är tidningar utgivna av amerikanska organisationer så som; The 

American Economic Review (American Economic Association), The Journal of Finance, 

Journal of Financial Economics (American Financial Association) och The Accounting 

Review (American Accounting Association). Även relevanta tidskrifter utgivna i 

europeiska länder har innefattats i vår teori som till exempel; Ekonomiska Samfundets 

Tidsskrift, The British Journal of Management och Praktisk Økonomi & Finans. I vissa 

fall har artiklar hittats genom att de funnits refererade i andra vetenskapliga artiklar. I 

sådana fall har vi på sökt efter den specifika artikeln i databaserna och i största möjliga 

mån kontrollerat om den är granskad eller inte.  

 

Metodböcker har använts för att beskriva grundläggande vetenskapliga och 

metodologiska utgångspunkter. För att hitta dessa böcker användes relevanta sökord i 

Umeå Universitets Bibliotekskatalog. De böcker vi använt inom dessa delar av 

uppsatsen beskriver utgångspunkterna på liknande sätt fast med olika svårighetsgrad 

och kompletterar därmed varandra.  
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2.7 Källkritik 
Vi har i uppbyggnaden av den här studien använt oss av flera olika typer av källor. 

Även om en stor del består av vetenskapliga artiklar så har dessa kompletterats med 

andra källor som Koden, hemsidor, artiklar från branschtidningar, lagtext och förarbeten. 

Tillförlitligheten hos källorna kan diskuteras utifrån olika kategorier, vi kommer här att 

diskutera för studien relevanta kriterier. (Ejvegård, 2006, s. 62-64) 

 

Oberoendekravet uppfylls genom att den som tillgodoser sig med material kritiskt 

granskar de källor som står bakom det insamlade materialet för att ta reda på varifrån 

fakta och uppgifter härstammar. För att undvika att något ryckts ur sitt sammanhang 

förespråkas att primärkällor används före sekundärkällor (Ejvegård, 2006, s. 63). När 

det gäller insamling av källor till både inledning och teori har vi försökt att i så stor 

utsträckning som möjligt använda oss av primärkällor. För att styrka äktheten har vi 

således använt oss av Koden, lagtext och förarbeten istället för sekundärkällor som 

hänvisar tillbaka till dessa, eftersom förvanskningar lätt kan uppstå om något 

omformuleras flera gånger eller rycks ur sitt sammanhang (Johansson & Lindfors, 1993, 

s.88-89). Färskhetskravet bygger i allmänhet på att nyare källor är bättre än gamla då de 

bör innehålla mer och färskare fakta (Ejvegård, 2006, s.62-63). För de böcker vi använt 

oss av till metodkapitlet har vi inte alltid haft tillgång till den senaste upplagan vilket 

kan kritiserats utifrån färskhetskravet. Vi har försökt att kompensera för det genom att 

använda flera olika källor för att se om enighet råder. I vissa fall kan det anses vara mer 

tillförlitligt om flera källor oberoende av varandra, återger samma situation än om det 

bara ligger nära i tiden (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 226). Koden tillsammans med 

lagtext uppdateras med tiden vilket ligger till grund för att vi använt den senaste 

revideringen eller ändringen som finns tillgänglig men som också var tillämplig 2011 

eftersom studien bygger på data från detta år.   

 

Vi har upptäckt att det i de allra flesta studier gällande könsfördelning i bolagsstyrelser 

är det kvinnliga författare som argumenterar för positiva samband mellan kvinnliga 

ledamöter i både styrelser och revisionsutskott och låg vinstmanipulering eller ökad 

effektivitet. Vi kan inte uttala oss i vad detta beror på men ett antagande kan vara att 

kvinnor är mer engagerade i frågan och därför är det oftast kvinnor som undersöker 

ämnet. För att försäkra oss om att inte använda material som är framtaget i 

propagandasyfte har vi inte använt några debattartiklar eller personliga åsikter, för 

att tillmötesgå kravet på oberoende. Alla insamlade artiklar som belyser frågor om 

kvinnligt deltagande styrelser eller revisionsutskott är vetenskapliga artiklar med en så 

 allad ” eer rev ew” s  m el, vilket försäkrar oss om att materialet blivit granskat av 

sakkunniga forskare (Umeå universitet). 
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3. Teoretisk referensram 

I kapitlet ger vi läsaren de grundläggande kunskaperna om bolagsstyrning och intern 

kontroll för att underlätta förståelsen för det som ligger till grund för utformningen av 

IGQS. Vi kommer vidare att mer ingående förklara de olika beståndsdelarna i måttet. 

Kapitlet avslutas med en framställning av studiens undersökningsvariabler samt en 

överblick av tidigare forskning inom området, som slutligen leder fram till de hypoteser 

som vi avser att testa i kommande avsnitt. 

 

 

Vi kommer genom att influeras av det mått (IGQS) som tidigare använts av Franck och 

Sundgren (2012) att studera hur externa faktorer påverkar kvaliteten på bolagsstyrning. 

Där kvalitet definieras som kontrollaktiviteter kopplade till intern kontroll och finansiell 

rapportering. Den svenska koden för bolagsstyrning, COSOs ramverk för intern kontroll 

och tidigare forskning kommer vara grunden för vår undersökning. 

3.1 Bolagsstyrning 
Enligt OECD (2004, s. 11) definieras bolagsstyrning som rutiner och processer som 

påverkar hur företaget styrs och kontrolleras. Bolagsstyrningen hjälper företaget att 

fördela ut ansvaret mellan styrelsen och företagsledningen och fastställer regler för 

beslutsfattande så att besluten som tas är i företagets och aktieägarnas intresse. Efter ett 

flertal bolagsskandaler där förtroendet för såväl den finansiella rapporteringen som för 

den oberoende revisionen kritiserats hårt väcktes en efterfrågan på ökad och förbättrad 

bolagsstyrning. Ägare och andra intressenter krävde ekonomisk transparens och ökad 

ansvarsskyldighet, som ett led i utökad intern kontroll (Arwinge, 2010, s. 23). 

 

Storbritannien var i framkant inom området och var bland de första att publicera en 

bolagsstyrningskod, den så kallade Cadbury rapporten (Blom et al. 2012, s. 8). Vidare 

kom övriga medlemsländerna i den Europeiska Unionen att utveckla och uppföra egna 

koder för bolagsstyrning som skulle komma att gälla i respektive land (Weil et al. 2002, 

s. 8). De svenska bestämmelserna kring bolagsstyrning är främst uppbyggd utifrån 

lagstiftning, aktiebolagslagen tillsammans med de svenska börsreglerna. (Pierce, 2009, s. 

368). År 2002 tillsatte Sverige en förtroendekommission som genom analys av svensk 

företagsamhet identifierade framförallt brister inom löne- och ersättningssystem och 

misskötsel inom företagens verksamhet och den interna kontrollen (SOU 2004:47, s. 75). 

Kommissionen såg en möjlighet att genom införandet av en kod kunna förbättra svensk 

bolagsstyrning och på så sätt även ge en samling av praxis inom området. Förslaget 

syftade till att säkerställa kvaliteten i företagens finansiella rapporter. Det fanns ett 

behov av att tydliggöra styrelsens och företagsledningens ansvar till att kontrollera den 

finansiella rapporteringen och se till att åtgärder finns som säkerställer kvaliteten på den 

interna kontrollen (SOU 2004:47, s. 234). Arbetet resulterade i ett nytt regelverk kallat 

Svensk kod för bolagsstyrning som infördes 1 juli 2005 (SOU 2004:46, s. 7f). 

 

Syftet med införandet av Koden var att ge en tydligare bild för styrelsen och 

företagsledningen om hur de ska kunna effektivisera sitt arbete så att det sköts på ett sätt 

som följer ägarnas intressen. Genom att följa de tydliga och principbaserade normer 

som finns i Koden och därmed utveckla bolagsstyrningen positivt, var målet att stärka 

förtroendet för börsbolagen. (Kodgruppen, 2010, s. 3) 
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Utformningen av Koden är uppbyggd på principen följ eller förklara. Det innebär att 

företag som tillämpar Koden inte måste följa varje regel, utan om bolagen upplever att 

det finns bättre lösningar, kan de tillämpa dessa men måste då redovisa i vilken punkt 

de avviker och motivera varför. Motiveringar och redogörelse för hur man tillämpat 

Koden ska dokumenteras i en bolagsstyrningsrapport som lämnas i samband bokslut 

(Kodgruppen, 2010, s. 5). Genom publicering av bolagsstyrningsrapporter tillämpar 

företagen sitt ansvar att kommunicera effektivt och öppet med sina aktieägare. Målet 

med kommunikationen bör vara att hjälpa aktieägare förstå såväl verksamheten och 

resultat som bolagets riskprofil, finansiella ställning och trender i företaget (The 

Business Roundtable, 2002, s. 25). 

 

Vid införandet av Koden gällde den från början endast företag listade på Nasdaq OMX 

Stockholm med ett marknadsvärde som översteg tre miljarder svenska kronor. Efter den 

första revideringen den 1 juli 2008 började Koden gälla för alla svenska bolag som är 

noterade på en reglerad marknad i Sverige. Denna revidering ledde till att samtliga 

svenskägda företag listade på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity numera bör 

tillämpa Koden (Kodgruppen, 2008, s. 6). Koden kom vidare att innebära förändringar 

även för de större bolagen som redan lydde under den ursprungliga utformningen, då 

det reviderade regelverket innehöll förenklingar och ett minskat antal bestämmelser. 

Svernlöv (2008) ansåg att det var de större bolagen gynnades av revideringen, då den 

var en förbättring av den tidigare versionen. Däremot påpekade Svernlöv (2008) att trots 

denna revidering behövs ytterligare en genomgång av Kodens bestämmelser för att den 

ska bli enklare att tillämpa även för mindre noterade bolag. 

 

Den Kodupplaga som kommer ligga till grund för vårt arbete publicerades för att 

tillämpas från och med den 1 februari 2010 (Mannheimer Swartling, 2010). 

Revideringarna i denna upplaga gjordes då det förelåg ett behov till anpassning av vissa 

kodregler eftersom revisionsutskott, bolagsstyrningsrapport och rapport om intern 

kontroll numera behandlas i lag. Dessa regler återfinns i Aktiebolagslagen och 

Årsredovisningslagen (Svernlöv, 2010; Hult & Svernlöv, 2010). 

3.2 Intern kontroll 
I Aktiebolagslagen framställs att bolag ska drivas genom en hierarkisk styrstruktur, som 

visas i Figur 2. Då ett bolag växer och antalet aktieägare ökar blir det vanligare att 

ägarna också blir mer passiva (Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2010, s. 6-7). En 

informationsasymmetri uppstår då mellan ägare, styrelse och företagsledningen. 

Styrelsen kan ha incitament att bejaka sina egna intressen istället för att agera utifrån 

ägarna och bolagets bästa (Jensen & Meckling, 1976). För att undvika att aktieägarnas 

intressen försummas och för i allmänhetens ögon stärka förtroendet för bolagets 

finanser och etiska nivå är en väl fungerande intern kontroll viktig (Franck & Sundgren, 

2010, s. 82). Samtidigt visar en kartläggning av den upplevda nyttan med intern kontroll 

hos svenska noterade bolag att den största nyttan upplevs av företagen själva. Eftersom 

risken för fel och brister i samband med den finansiella rapporteringen har minskat tack 

vare arbetet med intern kontroll. (Franck & Sundgren, 2010, s. 92) 
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Figur 2. Svensk modell för bolagsstyrning. (Kodgruppen, 2010, s. 8) 

 

Det är svårt att ge en klar definition av begreppet intern kontroll, då det har blivit 

definierat på många olika sätt och sammanhang. Traditionellt sett har intern kontroll 

betraktats som olika metoder för att säkerställa en tillförlitlig redovisning och bokföring, 

samt ett sätt att förebygga och upptäcka oegentligheter i företaget (Arwinge, 2010, s. 

21-23). Det finns ett ramverk för intern kontroll som numera är det mest väletablerade 

internationellt sett. Det lanserades 1992 av COSO, Committee of Sponsoring 

 r an za  ons o    e  readwa  Comm ss on,  nder namne  “In ernal Con rol – 

In e ra ed Framewor ”  FAR &  vens     r n sl v, 2005, s. 12). Kommissionen 

sponsras än idag av fem stora amerikanska branschorganisationer.
1
 Oberoende av varje 

sponsrande organisation inkluderades dessutom företrädare från näringslivet, offentlig 

redovisning, värdepappersföretag och New York Stock Exchange. (COSO, 2011) Dessa 

företrädare kan genom sin position som intressenter ses som en bidragande faktor till att 

ramverket blivit så väl förankrat (FAR & Svenskt Näringsliv, 2005, s. 12). 

 

Då ramverket inte är tillgängligt på svenska har vi använt den översättning som Svenskt 

näringsliv och FAR (2005, s. 6) gjort av COSOs definition av intern kontroll (COSO, 

2011, s. 9): 

 

Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan 

personal och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås 

inom följande kategorier: 

 

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar 

 

  

                                                           
1
 American Accounting Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 

Financial Executives International (FEI), Institutet för internrevisorer (IIA), National Association of 

Accountants (som numera går under namnet Institute of Management Accountants [IMA]) 
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COSOs ramverk för intern styrning och kontroll illustreras ofta i form av en 

tredimensionell kub som delas in komponenter, målsättningar och den organisatoriska 

strukturen.  

 

De fem komponenterna är beroende 

av varandra och utgör tillsammans 

grunden för intern kontroll. 

Modellen innehåller också de tre 

kategorierna; verksamhet, finansiell 

rapportering och efterlevnad. Dessa 

är målsättningar som företaget 

strävar efter att uppnå. Med 

verksamhet menas effektiviteten i 

verksamheten som syftar till både 

strategiska målsättningar och 

verksamhetsmål. Tillslut illustreras 

även strukturen som anger vilken 

del av verksamheten som påverkas 

av såväl aktiviteter som 

målsättningar (COSO, 2011, s. 5-6). 

Nedan är de fem komponenterna förklarade mer ingående, eftersom det är dessa som 

påverkar målsättningarna och strukturen i företagen. Viktigt att komma ihåg är att ingen 

exakt gräns kan dras mellan dem utan det krävs samverkan mellan såväl komponenterna 

som de olika nivåerna i bolaget för att ett bolag ska anses ha en god intern kontroll 

(Eilifsen et al., 2010, s. 190). 

 

Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön är en grundläggande del i bolagets interna kontroll och innefattar det 

kontrollklimat som tillämpas av styrelse och ledning gällande bland annat etik, integritet, 

ansvar, organisationsstruktur, rutiner och policyer. I en bra kontrollmiljö är ansvar, 

befogenheter och beslutsvägen tydligt definierade och kommuniceras på ett effektivt 

sätt till alla enheter och nivåer i organisationen (COSO, 2011). I ett bolag med brister, 

eller som helt saknar kontrollmiljö och kontrollaktiviteter ges möjlighet till ohederligt 

beteende hos dem som har incitament att agera för egen vinning snarare än för bolagets 

bästa. Brist på etik hos exempelvis ledande befattningshavare kan få allvarliga 

konsekvenser om inte styrelsen ansvarar för en fungerande tillsyn och efterlevnad av 

policys (Nolan & Metrejean, 2013, s. 104). Klamm & Weidenmier Watson (2009) 

styrker att en svag kontrollmiljö har ett samband med andra svaga COSO-komponenter, 

vilket innebär att om kontrollmiljön är svag resulterar det i negativa effekter genom hela 

organisationen. 

 

Riskbedömning 

Bolagets riskbedömning bör vara strukturerad för att möjliggöra identifiering av 

väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella 

rapporteringen. Riskbedömningen ska resultera i kontrollmål baserade på de krav som 

finns på den finansiella rapporteringen. Bland annat ska kontroller ske på om en skuld 

eller tillgång existerar vid ett visst datum och om en skuld eller tillgång är bokförd och 

värderad enligt god redovisningssed tillsammans med tillämpliga lagar och förordningar. 

Särskild hänsyn tas till risk för oegentligheter, förlust eller förskingring av tillgångar 

eller om en extern part blir obefogat gynnad på bolagets bekostnad. (COSO, 2011) 

       Figur 3. COSO-modellen. (COSO, 2011) 
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Kontrollaktiviteter 

De riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv genomförs 

kallas för kontrollaktiviteter. För att leva upp till utsatta kontrollmål ska 

kontrollaktiviteterna utformas för att hantera väsentliga risker avseende den finansiella 

rapporteringen. Aktiviteterna ska utföras som både övergripande och mer detaljerade, de 

ska dokumenteras och utföras på såväl bolags-, affärsenhets-, funktions- som på 

processnivå. (COSO, 2011) 

 

Information och kommunikation 

Här avses de informations- och kommunikationsvägar som omfattar den interna 

kontrollen av bolagets finansiella rapportering. Informationen ska vara lämplig för sitt 

ändamål och möjliggöra rapportering och återkoppling från verksamheten till 

bolagsledning och styrelse. Kommunikation handlar om att ge en förståelse av enskilda 

roller och ansvar avseende den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. 

Vilket innebär att interna policyers, manualer, riktlinjer och koder kommuniceras till 

rätt avdelning eller individ i verksamheten. (COSO, 2011) 

 

Uppföljning och övervakning 

Uppföljning är en process för att bedöma kvaliteten på den interna kontrollens prestanda 

över tid. Uppföljning ska ske såväl löpande som årligen och utvärdera hur interna 

policys, manualer, koder och riktlinjer tillämpas och har fungerat under det gångna 

räkenskapsåret. Det handlar om att bedöma konstruktion och drift av kontrollerna i rätt 

tid och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder. (COSO, 2011) 

3.3 Internal Governance Quality Score 
Som COSO-modellen beskriver utgör ett bolags kontrollmiljö basen för bolagets interna 

kontroll. I ett bolag där styrelsen tillsammans med bolagets ledning eftersträvar en god 

bolagsstyrning och intern kontroll återfinns en bra kontrollmiljö med tydligt definierade 

riktlinjer och kommunikationsvägar. (FAR & Svenskt näringsliv, 2005, s. 12; COSO, 

2011) Koden är genom sin utformning framtagen med syfte att förbättra 

bolagsstyrningen bland börsnoterade bolag i Sverige. Koden kompletterar tillämplig 

lagstiftning, aktiebolagslagen tillsammans med annan offentlig reglering genom att ange 

en högre norm än lagens minimikrav för vad som i allmänhet kan anses utgöra god 

bolagsstyrning (Kodgruppen, 2010, s. 5). Med andra ord kan förespråkas att en 

organisation som satsar resurser på att följa Koden och utveckla rekommenderade 

funktioner och sammansättningar av dessa uppnår en god bolagsstyrning. 

 

Måttet IGQS har, som vi tidigare nämnt, använts av Franck och Sundgren (2012, s. 645). 

I deras rapport, så som även i vår, inkluderas måttet för att mäta kvalitet i företagens 

arbete med bolagsstyrning och intern kontroll sett till kontrollaktiviteter. Med 

kontrollaktiviteter menar vi inte bara den del i COSO-modellen som benämns som 

kontrollaktivitet, utan syftar till de aktiviteter som utförs av ledande befattningshavare 

inom ett bolag för att förbättra den interna bolagsstyrningen och den finansiella 

rapporteringen. Alla fem komponenter från COSO-modellen är således inarbetade som 

en del i de funktioner som ingår i IGQS och anses verka för att förbättra ett bolags 

interna kontroll och bolagsstyrning. 
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Vi kommer att använda oss utav IGQS så att varje testat företag får en poäng mellan 

noll och sju beroende på vilka kontrollaktiviteter som utförs eller uppfylls enligt tidigare 

satta kriterier. Varje undersökt bolag tilldelas enskilda poäng beroende på de funktioner, 

policys och riktlinjer som finns inom bolaget och som publiceras i bolagets årliga 

rapporter och på dess hemsida. Dessa poäng kommer tillslut att summeras och bilda en 

totalpoäng som placerar bolaget på skalan. Vi kommer här nedan att förklara de sju 

kriterierna ingår i måttet mer utförligt. (Franck & Sundgren, 2012, s. 640) 

 

3.3.1 Revisionsutskott 
Keegan and Degeorge (1998) gjorde en studie som visade på att Sverige var det land i 

Europa som hade lägst tillämpning av revisionsutskott i stora bolag, till skillnad från 

Storbritannien där samtliga bolag hade ett revisionsutskott vid tidpunkten för 

undersökningen. Tilläggas bör att i Sverige var det vid den tidpunkten frivilligt att 

inrätta revisionsutskott (Franck & Sundgren, 2012, s. 642). Senare genomförda studier 

visar att de numera är vanligt förkommande att revisionsutskott används och 

rekommenderas genom bolagsstyrningskoder från respektive land i Europa (Collier, 

2005, s. 757). Sedan år 2009 ska samtliga noterade svenska bolag tillsätta 

revisionsutskott, med undantag om styrelsen fullgör de uppgifter som ligger på 

revisionsutskottets ansvar samt uppfyller kravet om att minst en ledamot är oberoende 

och innehar redovisnings- eller revisionskompetens (ABL 8:49 a-b). 

 

Revisionsutskottets ansvarsområde kan kopplas till COSO-modellens beskrivning av 

kontrollaktiviteter då arbetet de utför består av att övervaka den finansiella 

rapporteringen som framställs av bolaget och övervaka effektiviteten i intern kontroll, 

intern revision och riskhantering. Ledamöterna ska granska och övervaka att den valda 

revisorn är oberoende, det vill säga att denne inte är partisk eller tillhandahåller andra 

olämpliga tjänster än revisionstjänster till bolaget. Vidare ska utskottet vara informerat 

om revisionen av bolagets årsredovisning och koncernredovisning. Revisionsutskottet 

utvärderar vid bokslutet revisionsinsatsen och är därefter delaktig i framtagningen av 

revisorskandidater till bolagsstämmans beslut om revisorsval (ABL 8:49 b). 

 

Studier visar att utfallet av den finansiella rapporteringen är förknippat med 

revisionsutskottens kvalité och effektiviteten i deras arbete (Carcello & Neal, 2000; 

Klein, 2002). Abbott, Parker & Peters (2004) menar att det är genom en övervakande 

roll som revisionsutskottet stärker uppföljningen av den finansiella rapporteringen. 

Krishnan (2005, s. 651) hävdar att om förväntningarna på revisionsutskotten är att de 

ska övervaka och därmed framstå som övervakare av intern kontroll, kan det antas att 

hög kvalitet på revisionsutskottens arbete är associerat med en god kvalitet på den 

interna kontrollen. 

 

I förarbetena till aktiebolagslagens bestämmelser anses det lämpligt att ett utskott ska 

bestå av två eller fler ledamöter (2008/09:135, s. 155). Vi kommer att undersöka om ett 

revisionsutskott existerar utifrån den lite hårdare premiss som anges i Kodregeln 7.3, 

det vill säga att utskottet ska bestå av minst tre stycken styrelseledamöter. Det finns 

dock ett lagstiftat undantagsfall som säger att istället för att inrätta ett specifikt 

revisionsutskott kan bolagets hela styrelse fullgöra de uppgifter som annars åligger ett 

revisionsutskott (ABL 8:49a). Bolagen kommer därmed att tilldelas ett poäng i IGQS 

om bolaget har ett revisionsutskott bestående av tre eller fler ledamöter. 
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3.3.2 Internrevision 

I Koden (2010, p. 7.4) anges att ett bolags styrelse ska se till att bolaget har en god 

intern kontroll och väl utformade rutiner som säkerställer att principer för intern 

kontroll och finansiell rapportering faktiskt tillämpas. Det finns dock ingen reglering 

som säger att en särskild granskningsfunktion, så kallad internrevision, måste tillsättas 

för detta ändamål så länge styrelsen årligen utvärderar behovet av en sådan funktion och 

motiverar sitt beslut. Lagstiftningen trycker på att det är ett revisionsutskotts uppgift att 

med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten inom bolagets 

interna kontroll, internrevision och riskhantering (ABL 8:49b). För att avlasta 

revisionsutskottet kan då en specifik granskningsfunktion införas för att övervaka 

bolagets internrevision. Coram, Ferguson och Moroney (2008) fann att företag som 

tillsatt en separat granskningsfunktion (internrevision) var mer benägna att upptäcka och 

rapportera bedrägerier än de företag som inte infört en sådan funktion. Sierra Garcia, 

Ruiz Barbadillo och Orta Pérez (2012) fann också att företag som har en intern 

revisionsfunktion sällan var associerade med resultatmanipulering. Vilket hänger 

samman med att vid en fungerande kontrollmiljö med effektiva kontrollaktiviteter 

reduceras möjligheten att agera i annat än bolagets intresse (Nolan & Metrejean, 2013, s. 

104). Vi kommer att använda intern revision som en beroende variabel om det 

undersökta bolaget har en specifik funktion som verkar för en god intern kontroll. Varje 

bolag är skyldigt att i sin bolagsstyrningsrapport delge om de valt att införa en särskild 

granskningsfunktion eller motivera varför en sådan funktion inte implementerats i 

bolaget. Vi kommer därför att utgå ifrån de bolagen rapporterar i 

bolagsstyrningsrapporten alternativt årsredovisningen för att bedöma huruvida bolaget i 

fråga ska tilldelas en poäng i IGQS eller inte. 

 

3.3.3 Finansiell expertis 
God intern kontroll anses vara en faktor för att uppnå en hög kvalitet på ett bolags 

finansiella rapportering. Zhang, Zhou och Zhou (2007) fann i sin studie ett samband 

mellan bristande intern kontroll och brist på kompetens eller relevant erfarenhet i 

bolagets revisionsutskott. Relevant erfarenhet bedöms som att ledamoten är eller har 

varit verksam som finansdirektör, revisor, redovisningsansvaring eller controller 

(Defond, Hann & Hu 2005; Zhang et al., 2007). Krishnan (2005, s. 668) definierar i sin 

studie finansiell expertis som praktiserad erfarenhet av redovisning eller revision.  Han 

finner stöd för att finansiell expertis har ett samband med minskad resultatmanipulering 

och förbättrad intern kontroll. Något som ger ytterligare stöd för att redovisnings- eller 

revisionserfarenhet bidrar till en förbättrad intern kontroll är en studie som 

dokumenterar ett betydande negativt samband mellan ett revisionsutskott, där 

åtminstone en medlem innehar finansiell expertis, och antalet upptäckta fel i de 

finansiella rapporterna (Abbott et al., 2004). Iyer, Bambin och Griffin (2013) fann i en 

nyligen utförd studie i USA att när en styrelse ska utse en ledamot som finansiell expert 

i ett revisionsutskott värderas det högt att inneha en titel som certifierad 

redovisningsekonom. Däremot är sannolikheten att en tidigare titulerad verkställande 

direktör, skulle uppskattas som finansiell expert låg. I svensk lagstiftning anges det i 

ABL (8:49a) att minst en av revisionsutskottets ledamöter skall inneha redovisnings- 

eller revisionskompetens. Vid datainsamlingen kommer vi att utgå från den information 

om styrelseledamöterna som lämnas av bolagen själva i dess årsredovisning eller på 

hemsidan vid avgörande om finansiell expertis finns i revisionsutskottet. En poäng 

kommer att tilldelas bolaget om det framgår av presentationen av styrelsemedlemmarna 
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att minst en ledamot i utskottet är eller har varit verksam som finansdirektör, revisor, 

redovisningsansvarig eller controller. 

 

3.3.4 Antal möten 
Som en del av IGQS kommer vi att undersöka hur frekvent revisionsutskotten 

sammanträder, mätt som antal möten per räkenskapsår. Anledningen är att tidigare 

forskning visar på att effektiva revisionsutskott träffas regelbundet (Xie, Davidaon & 

DaDalt, 2003). Abbott et al. (2004) menar att tre till fyra möten per år tyder på att 

utskotten är effektiva. Eftersom många av kontrollaktiviteterna och även uppföljningen 

gällande den finansiella rapporteringen ligger på revisionsutskottet har frekventa möten 

i revisionsutskotten en tendens att minska omfattningen av den finansiella 

felrapporteringen (DeZoort, Hermanson, Archambeault & Reed, 2002). Ett 

revisionsutskott bestående av fler ledamöter än rekommenderat har i kombination med 

flertalet årliga utskottsmöten visats ha en betydande negativ association med 

manipulering av finansiella rapporter, i en studie av Sierra Garcia et al. (2012). Zhang et 

al. (2007, s. 307) påpekar att det är möjligt att revisionsutskott sammanträder oftare för 

att diskutera frågor rörande intern kontroll om det finns betydande problem i samband 

med företagets interna kontroll. Samtidigt kan utskott som träffas regelbundet i god tid 

upptäcka fel och brister och på så sätt styra ytterligare resurser mot ett visst problem i 

den interna kontrollen (Abbott et al., 2004). 

 

Liksom i Franck och Sundgrens (2012) studie kommer vi att utgå från studien av Abbott 

et al. (2004) och mäta om revisionsutskotten har minst fyra sammankomster per 

räkenskapsår. Om fyra eller fler möten finns redovisade för räkenskapsåret 2011 

bedömer vi att utskottet är aktiva och träffas regelbundet och bolaget tilldelas en poäng i 

kvalitetsmåttet IGQS. 

 

3.3.5 Uppförandekod 
En formell uppförandekod är ett vanligt verktyg som framförallt används av företag 

med högt socialt ansvar, CSR (corporate social responsibility), för att etablera och 

kommunicera att det inom bolaget tillämpas ansvarsfulla affärsmetoder och en etisk 

organisationskultur (Erwin, 2011, s. 535). Tidigare studier är inkonsekventa och enligt 

Kaptein och Schwartz (2008) är de främsta orsakerna varierande definitioner av 

nyckelbegrepp, samt att det varit brister i insamlad data och i de metoder som använts. 

Samma författare kom fram till att majoriteten av de börsnoterade företag som använde 

sig av en uppförandekod upplever en positiv effekt inom bolaget. Genom en 

uppförandekod kommunicerar vanligen bolaget ut till de anställda vilka policys och 

ordningsregler som bolaget har och som därmed bör eftersträvas. Den svenska koden 

anger inte att en uppförandekod måste vara uppförd, vilket lämnar det upp till bolagen 

själva att fatta beslut om. Däremot säger Koden (2010, p. 3.1) att det ligger på styrelsens 

bord att se till att bolaget fastställer etiska riktlinjer för företagets agerande. I en studie 

av Svensson, Wood och Callaghan (2006) tillämpade endast strax över hälften av de 

största bolagen i Sverige en uppförandekod vid tidpunkten för studien. Vi anser att det 

därför kan vara intresse att se hur det i dagsläget ser ut bland samtliga företag på den 

svenska börsen, som ingår i vår population. Vi kommer här att leta i den information 

som publiceras av bolagen för att se om de tillämpar en uppförandekod eller etiska 

riktlinjer och i så fall tilldela en poäng i IGQS. 
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3.3.6 Whistleblowerfunktion 
Dyck, Morse och Zingales (2008) studie visar att ett företags anställda är viktiga aktörer 

vid upptäckt av finansiella felaktigheter eller bedrägerier. Med whistleblower menas att 

någon som är anställd av ett företag anar eller upptäcker oegentligheter på sin 

arbetsplats och istället för att ignorera dessa väjer att rapportera dem. Det kan röra sig 

om allt från upptäckter av medvetet slöseri till bedrägeri och missbruk av resurser. 

Genom att välja att rapportera sina misstankar riskerar en anställd sin professionella 

karriär och kan riskera att drabbas av sanktioner, som uppsägning för att denne varit 

illojal mot bolaget. För att uppmuntra och skydda de anställda som faktiskt vågar träda 

fram kan bolagen inrätta en whistleblowerfunktion. Funktionens syfte är då att stötta 

den som i god tro rapporterar väl grundade misstankar (Government Accountabilitity 

Project; Kommittédirektiv, 2013:16). Tidigare argumentation om att en låg frekvens av 

fel och brister i den finansiella rapporteringen kan förknippas med högre kvalitet på den 

interna kontrollen styrker att whistleblowerfunktionen kan bidra till 

kvalitetsförbättringar. Enligt KPMG (2013) förblir många finansiella bedrägerier 

oupptäckta på grund av att anställda inte vågar rapportera felaktigheter och misstankar i 

rädsla för att utsättas för sanktioner från företaget. Att företaget bidrar till ett tryggare 

företagsklimat genom att fastställa en whistleblowerfunktion som en del i 

uppförandekoden, och därmed inför funktionen i verksamheten, ger en poäng i IGQS. 

 

3.3.7 Riskhanteringsfunktion 
Den sista beroende variabeln som vi undersöker i detta mått är om bolaget har en 

riskhanteringsfunktion. Som COSO-modellen anger bör bolag ha en strukturerad 

riskbedömning för att identifiera väsentliga risker på alla nivåer i bolaget (COSO, 2011). 

Sedan finanskrisen 2008 har vikten av att förstå och effektivt kommunicera 

företagsrisker resulterat i att företag allt oftare tillsätter en Chief Risk Officier (CRO), 

som ska ansvara för bolagets riskhantering (Wheeler, 2009, s. 55). En CRO fungerar 

som en riskexpert med uppgift att etablera den av företaget antagna riskpolicyn, i 

vardagliga aktiviteter samt att bistå ledningen i att sprida styrelsens målsättningar och 

ideal till hela organisationen (Pickett, 2005, s. 67). Till exempel bör en CRO säkerställa 

att beteenden som motverkar att företagets övergripande mål uppfylls, inte uppmuntras 

genom exempelvis bonusprogram (Wheeler, 2009, s. 57). Vi kommer att undersöka om 

det finns en CRO eller en liknande funktion i bolaget och då tillföra ett poäng i totala 

IGQS. 

3.4 Kritik mot IGQS 
Som en konsekvens från tidigare nämnda företagsskandaler har frågor gällande 

kvaliteten på företags bolagsstyrning och intern kontroll fått mycket uppmärksamhet. 

Tidigare relevant forskningen fokuserar ofta på vilka faktorer som kan påverka 

företagen att använda vissa kontrollfunktioner, som till exempel aktiva revisionsutskott, 

intern revision och riskhanteringsfunktioner. Dock begränsas studierna ofta till att 

undersöka avgörande faktorer till användandet av just en funktion, till exempel 

revisionsutskott (Deli & Gillian, 2000; Zhang et al. 2007). 

 

Vi har i vår studie använt samma mått på kvaliteten av bolagsstyrning och intern 

kontroll som Franck och Sundgren (2012) använt i sin studie över svenska noterade 

bolag. Då vi planerade att undersöka samma population och en liknande 

problemformulering kändes det som ett relevant val att välja ett beprövat mått. När fler 
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bolagsstyrningsfunktioner än en vägs in och används som ett index, minskar risken för 

att studien blir snedvriden. Då det annars finns en risk att det företag som undersöks 

visar en svag implementering av just den funktionen på grund av att företaget valt att 

fokusera mer på andra funktioner.  

 

Det finns enligt Franck och Sundgren (2012, s. 660) en del kritik riktad mot mått där ett 

antal komponenter summeras för att skapa ett index. Huvudkritiken är att trots att 

utgångspunkten är att mildra de mätningsfel som associeras med att bara mäta en 

funktion, kan det finnas en risk att det aggregerade måttet blir svårt att tolka och i 

slutändan inte mäter det som man ursprungligen ville. Vidare argumenterar det för att 

den risken inte finns i deras mått då alla komponenter har visats ha en viktig roll för 

kvaliteten på den interna kontrollen och finansiella rapporteringen. Dessa argument 

gäller även på vår studie, se mer om måttets delar under rubrikerna 3.3.1 till 3.3.7.  

 

Det finns dock kritik att rikta mot IGQS då det inte är en heltäckande bedömning av 

kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll, utan visar mer tendensen företaget har 

till att satsa mer på sin interna kontroll och bolagsstyrning genom att mäta användandet 

av de specifika funktionerna. Som studiens syfte uttrycker så avser vi att mäta kvalité på 

bolagsstyrning, som definieras hjälp av IGQS, som kontrollaktiviteter kopplade till 

bolagsstyrning, intern kontroll och finansiell rapportering. Kritiken kan riktas mot att 

det mått vi använder mäter huruvida en funktion är inrättad eller inte och innehåller 

därmed ett visst antagande om kvaliteten i funktionen. Det är i denna undersökning inte 

möjligt att genom IGQS förklara hur mycket resurser som är spenderat på respektive 

funktion och hur väl denna fungerar i det enskilda bolaget. Andra faktorer som skulle 

kunna påverka kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll skulle bland annat kunna 

vara hur stor budget de olika funktionerna har att arbeta med, om de olika styrelse- eller 

revisionsutskottsmedlemmarna har arbetat med liknande frågor tidigare och om de för 

tillfället har fler styrelseuppdrag. Det finns många egenskaper och kvalifikationer hos 

människor som skulle kunna bidra till och påverka ett företags arbete med 

bolagsstyrning och intern kontroll, som vi inte kan undersöka genom en kvantitativ 

undersökning av sekundär data.  Då vi vill göra en övergripande undersökning för att se 

om det finns några samband mellan våra undersökningsvariabler och kvaliteten på 

bolagsstyrning ger måttet en indikation på hur det ser ut i Sverige nu.  

3.5 Undersökningsvariabler 
I princip samtliga europeiska länder har i dagsläget minst en bolagsstyrningskod som 

upprättar rekommendationer för hur ett bolag ska styras. Liksom att lagstiftningen i 

respektive land skiftar så är kodernas utformning och uppbyggnad också olika. Som vi 

nämnde i inledningskapitlet positioneras den svenska modellen i riktning mot den 

kontinentaleuropeiska modellen vad gäller ägarkoncentrationen, men är mer lik den 

angloamerikanska modellen i utformningen av beslutande organ (SOU 2004:46, s. 12-

15). Oavsett vilken typ av modell som tillämpas uttrycker bolagsstyrningskoder från 

olika länder i Europa en anmärkningsvärd enighet i frågor som gäller styrelsens 

sammansättning, funktion, roller och ansvar. Många menar att praxis syftar till att öka 

åtskillnaden mellan styrelse och ledning. Även vikten av att tillsynsorganen är 

oberoende, separation av ordförande och VD samt behovet av tillit i styrelseutskott lyfts 

fram som gemensamt bland de flesta koder (Weil et al., 2002, s. 43). Rådande 

diskussioner belyser alltmer vikten av hur egenskaper hos ett bolags styrelse påverkar 

effektiviteten i bolagsstyrningen (Laux &
 
Mittendorf, 2011, s. 1478-1479). I denna 
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studie vill vi genom att fånga upp kriterier som lyfts i den svenska koden för 

bolagsstyrning förklara vad som påverkar IGQS, det vill säga vilka faktorer som leder 

till att nivån på bolagsstyrningen ökar. Det är då viktigt att särskilja vilka variabler som 

är beroende och vilka som är oberoende i en undersökning för att vara säker på att den 

oberoende variabeln har en påverkan på den beroende variabeln (Bryman, 2011, 

s.50,168). Tre undersökningsvariabler som är baserade på egenskaper hos 

styrelseledamöter eller utskottsmedlemmar kommer att testas i denna studie för att se 

om dessa har något samband med kvaliteten på bolagsstyrningen. Dessa tre, kvinnligt 

deltagande och huruvida ledamöterna oberoende antingen gentemot bolaget eller dess 

största ägare, har valts ut efter inläsning av tidigare forskning som tyder på att samband 

kan finnas.  

3.5.1 Kvinnligt deltagande i företags styrelser och revisionsutskott 
Majoriteten av tidigare forskning visar att kvinnor generellt sett är mer riskaversa än 

män (Levin et al., 1988; Johnson & Powell, 1994; Eckel & Grossman, 2008; Adams & 

Ferreira, 2009; Thiruvadi, 2012). Det finns dock forskning som framhäver att kvinnor 

rent biologiskt inte behöver vara minde riskbenägna än män i sitt beslutsfattande, utan 

menar på att beslutsfattandet påverkas av fördomar om att vara mer eller mindre 

benägen att ta risker. Skillnader påvisas mellan kvinnor som utsatts för en fördomsfull 

miljö och kvinnor som inte har den erfarenheten, snarare än skillnad mellan män och 

kvinnor utan fördomsfull behandling (Carr & Steele, 2010). Även Schubert, Gysler, 

Brown och Brachinger (1999) anser att skillnader i riskbenägenhet mellan män och 

kvinnor när det gäller finansiella beslut mer sannolikt kan härledas ur vilka möjligheter 

och situationer som uppstår snarare än stereotypa biologiska skillnader. Resultatet från 

deras studie visar inga genusskillnader i riskbenägenhet om beslutsfattandet sker på 

samma grunder och med samma förutsättningar. 

 

Eckel och Grossman (2008, s. 1061) menar att det är en viktig ekonomisk fråga 

huruvida män och kvinnor systematiskt skiljer sig åt i sin inställning till att ta risker. 

Om kvinnor är försiktigare än män vad gäller att ta risker kommer det att återspeglas i 

flera aspekter av deras beslutsfattande. I en heltäckande undersökning av svenska 

börsnoterade bolags verkställande direktörer och styrelse drogs slutsatsen att, även på 

den allra högsta nivån i ett företag, föreligger signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor vad gäller värderingar och inställning till att ta risker. Även ytterligare 

forskning pekar på att kvinnliga styrelseledamöter uppför sig annorlunda i jämförelse 

med manliga, vilket visat sig genom att de har en signifikant högre närvaro på 

styrelsemöten än manliga kollegor. Samtidigt tenderar en fördelning mellan män och 

kvinnor att ge en bättre total närvaro på sammankomsterna (Adams & Ferreira, 2009, s. 

292). Om könsfördelningen är jämn påvisas att aktiviteter som uppföljning och 

övervakning ökar inom företaget (Adams & Ferreira, 2009, s. 307-308), en högre 

frekvens på dessa aktiviteter tyder enligt COSO modellen på en bättre intern kontroll 

(COSO, 2011). 

 

För att öka mångfalden i bolagsstyrelser var den norska regeringen först ut med att 2006 

införa en lag om könskvotering, som innebar att styrelser i noterade bolag och 

aktiebolag ska bestå till minst 40 % av såväl män som kvinnor (NOU 2008:6). Bøhren 

och Strøm (2010) menar att kvotering ger, trots risken för högre kostnader för bolaget, 

en ökad nytta till samhället då man försäkrar lika möjligheter för alla. Dock rent 

generellt visar effekten av att kvotera in kvinnor i styrelser ett positivt resultat endast i 

bolag som inte från början styrs på ett tillfredställande sätt. Adams och Ferreira (2009, s. 
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307-308) menar att det kan vara riskabelt att kvotera in kvinnor bara för 

könsfördelningens skull, då inga bevis hittats för att regler eller policys om kvotering 

skulle förbättra företagets styrning eller resultat. Därför bör ytterligare argument finnas 

om könskvotering ska införas som en policy eller lag. Även i Sverige har 

kvoteringsfrågan blivit uppmärksammad, främst på grund av påtryckningar från EU. 

Den generella uppfattningen av kvotering är däremot negativ, då man anser att ägarna 

ska ha rätt att välja sin styrelse med tanke på om personen har rätt kompetens, 

erfarenhet och bakgrund. Förekommer det då förordningar som tvingar ägarna att 

avvika från sitt optimala val resulterar det i att valet av styrelseledamöter blir sämre än 

om ägarna inte styrdes av regleringar (Laux &
 
Mittendorf, 2011, s. 1478-1479). I 

dagsläget regleras inte könsfördelning i svensk lagstiftning utan det är endast Koden 

som i en punkt förespråkar att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen, se 

Tabell 1. 

 

 Svensk kod för 

Bolagsstyrning 
Lagstiftning 

Styrelse 
4.1 En jämn könsfördelning 

ska eftersträvas 

Någon motsvarande regel finns 

inte i svensk lagstiftning 

Revisionsutskott 

7.3 Säger att ett 

revisionsutskott ska bestå av 

minst tre styrelseledamöter 

men har ingen specificering 

om könsfördelning 

Förarbetena till ABL säger att ett 

revisionsutskott ska bestå av 

minst två styrelseledamöter men 

har ingen specificering om 

könsfördelning 
Tabell 1. Skillnader mellan Koden och rådande lagstiftning i frågan om kvinnligt deltagande i styrelse och 
revisionsutskott i svenska börsnoterade bolag.  (ABL; Koden, 2010)  

Adams och Ferreira (2009, s. 292) fann i sin studie av amerikanska företag att kvinnliga 

styrelsemedlemmar tenderar att engagera sig oftare i styrelsens olika utskott, 

exempelvis i revisionsutskott eller valberedningen. Genom att sitta med i något av 

utskotten får styrelsemedlemmar en mer påverkande roll i styrelsearbetet. Det eftersom 

arbetet blir mer specificerat och personerna i utskottet får mer inflytande på företagets 

målsättningar och övervakning (Adams & Ferreira, 2009, s. 300). En annan studie fann 

att i företag där kvinnor är representerade i revisionsutskottet visar sig antalet 

medlemmar i utskottet vara fler än i de utskott som inte har några kvinnor alls 

involverade. Vidare fann författaren att om kvinnor återfinns i revisionsutskotten så 

träffas utskottet oftare, vilket därmed påstås leda till en utökad kvalitet och struktur i det 

arbete som revisionsutskottet arbetar med (Thiruvadi, 2012, s. 374). 

 

Den bakomliggande tanken för revisionsutskotten är att deras arbete ska genom att 

behandla områden så som intern kontroll, regelefterlevnad och eventuella oegentligheter 

kunna kvalitetssäkra bolagets finansiella rapporter (SOU 2004:46, s. 38). Som tidigare 

nämnt är könsfördelningen i svenska börsnoterade styrelser bland de mest jämställda. I 

juni 2011 var andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i alla listade företag 22,9 % (AP2, 

2012, s. 13), vilket även kan innebära att det finns fler revisionsutskott med kvinnliga 

representanter än i andra länder. 

 

Tidigare studier visar varierande resultat om vilka effekter kvinnliga representanter i 

styrelsen och dess utskott har för företagets och styrelsens arbete. Då någon liknande 

forskning inte har gjorts på den svenska företagsmiljön, vill vi undersöka om det finns 

några samband med de företag som har högre andel kvinnliga styrelse- eller 

revisionsutskottsmedlemmar och de mått som vi använder för att mäta bolagens kvalitet 
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på bolagsstyrning och intern kontroll. Utifrån den ovan förda diskussionen som härleds 

ur tidigare forskning har vi konstruerat följande hypoteser för undersökning av kvinnligt 

deltagande: 

 

H1a: Det finns ett positivt samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 

kvaliteten på bolagsstyrning. 

 

H1b: Det finns ett positivt samband mellan andel kvinnliga revisionsutskottsmedlemmar 

och kvaliteten på bolagsstyrning. 

 

3.5.2 Ledamöters oberoende i företags styrelser och revisionsutskott  
I en angloamerikansk ledningsorganisation, så som vår i Sverige, där styrelsen består av 

endast ett bolagsstämmovalt organ kan en oberoende styrelse leda till minskat värde för 

aktieägarna. Då företagsledningen tenderar att bli mindre benägen att dela med sig av all 

information om bolagets verksamhet till styrelsen, då det riskerar leda till en ökad 

övervakning från styrelsens sida. Detta påverkar styrelsen i dess arbete för att minska 

problemen med informationsasymmetrin mellan företagsledningen och ägarna. 

Argumentation finns dock att aktieägarna kan tjäna på en oberoende styrelse om det 

införs starkare och tydligare policyer om vad företagsledningen måste upplysa och 

informera om. Då den ökade övervakningen kan leda till positiva effekter för företagets 

verksamhet och dess interna kontroll genom uppföljning och utvärdering. (Adams & 

Ferreira, 2007) Den största delen av funnen forskning inom området hanterar 

beroendeförhållanden i styrelser medan tidigare forskning om oberoende frågor inom 

revisionsutskott är mer begränsat. Tidigare resultat från studier av styrelser bör kunna 

appliceras på revisionsutskott eftersom utskottet utgörs av ett par eller samtliga av 

styrelsens ledamöter. Då det innebär att det är samma personer som ingår i ett 

revisionsutskott som också sitter i bolagets styrelse är det sannolikt att ledamotens 

intressen eller avsikter inte ändras för att han eller hon sitter i revisionsutskott och 

styrelse.  

 

En del av den tidigare forskningen runt ämnet belyser att en oberoende styrelse inte är 

det mest ultimata sett utifrån aktieägarnas perspektiv, då det inte funnits några positiva 

samband till företagets verksamhet och resultat. Dessa undersökningar är främst gjorda 

för att se samband mellan företagets prestationer och styrelsens oberoende (Bøhren & 

Strøm, 2010). Dock argumenterar Chandler (1975) för hur viktigt det är med en 

oberoende styrelse då en av deras arbetsuppgifter är att utvärdera den verkställande 

direktörens arbete. Bøhren och Strøm (2010) hittar inga ekonomiska incitament till att 

lagstifta att en viss andel av styrelsens medlemmar bör vara oberoende. De menar att 

företagens prestation inte påverkas av huruvida styrelseledamöterna är oberoende eller 

inte. Vidare uttrycker de att ur ett ägarperspektiv borde politiker inte fokusera på 

oberoendet i styrelsen utan istället uppmuntra företag till jämnare könsfördelning och 

styrelsemedlemmar med uppdrag i flera företag, då det skulle ge större effekt på 

bolagets prestation.   

 

Sett från en annan vinkel kan argumentation för styrelsemedlemmars oberoende 

gentemot bolagets större ägare förbättra möjligheten att skydda minoritetsägarna. 

Uppstår en situation där en ägare med stort aktieinnehav kan ha intressen som inte 

överensstämmer med intressen i bolaget eller övriga aktieägare, bör en oberoende 

ledamot inte påverkas i samma utsträckning som en som är beroende i förhållande till 
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en aktieägare med stort inflytande (Laux &
 
Mittendorf, 2011, s.1478-1479;Weil et al., 

2002, s.41). Andra bolagsstyrningskoder, som den belgiska, franska och spanska 

uppmanar styrelser i bolag med kontrollerande aktieägare att vara särskilt 

uppmärksamma och ta hänsyn till alla intressenter (Weil et al., 2002, s. 41). I Sverige 

finns ingen lagstiftning på att styrelsens ledamöter bör vara oberoende, utan det är 

endast Koden som behandlar frågor gällande oberoende. Koden påpekar att majoriteten 

av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen, även uppmärksammas att minst två av de oberoende ledamöterna även 

ska vara det i förhållande till företagets större ägare (Koden, 2010, p. 4.4; Mannheimer 

Swartling, 2010, s. 44-47).  

 

Aktieägarna kan även få nytta av att revisionsutskottet får en stark roll som oberoende 

granskare av företagets interna kontroll och finansiella rapportering(Adams & Ferreira, 

2007) Enligt lagstiftningen ska ett revisionsutskott vara sammansatt av bolagets 

stämmovalda styrelseledamöter, där minst en av ledamöterna ska vara oberoende i 

förhållandet till bolaget (ABL 8:49 a). Koden tar ytterligare ett steg i frågan om 

oberoende och ger direktiv om att revisionsutskottet bör ha en majoritet av oberoende 

styrelseledamöter. Oberoendet gäller mot bolaget, dess ledning och minst en av de 

oberoende ledamöterna ska dessutom vara oberoende i förhållande till bolagets större 

aktieägare, se Tabell 2. Tidigare studier har funnit att ledamöter i revisionsutskotts 

oberoende tillsammans med aktivitetsnivå i revisionsutskottet uppvisar en betydande 

och negativ association med förekomsten av fel i den finansiella rapporteringen (Abbott 

et al, 2004). En annan studie visar att det är mindre troligt att problem med den interna 

kontrollen föreligger om revisionsutskottets representanter är oberoende (Krishnan, 

2005, s. 671). 

 

 Svensk kod för bolagsstyrning Lagstiftning 

Styrelse 

4.4 Majoriteten av styrelseledamöterna 

ska vara oberoende i förhållande till 

bolaget och 

Bolagsledningen 

 

4.5 Minst två av dessa ledamöter ska 

dessutom vara oberoende i förhållande till 

bolagets större aktieägare 

Någon motsvarande 

regel finns inte i ABL 

Revisionsutskott 

7.3 Majoriteten av utskottets ledamöter 

ska vara oberoende i förhållande till 

bolagets och dess ledning. Minst en av 

dessa ledamöter ska dessutom vara 

oberoende i förhållande till bolagets större 

ägare 

ABL 8:49a Minst en 

ledamot ska vara 

oberoende mot 

bolaget 

Tabell 2. Skillnader mellan Koden och rådande lagstiftning i frågan om beroendeförhållanden i styrelse och 
revisionsutskott i svenska börsnoterade bolag. (ABL; Koden, 2010) För fullständig definition av oberoende se 
Appendix 1.  

För att kort summera vilka kriterier vi bedömer utifrån för att konstatera om ett 

beroendeförhållande existerar, kommer Kodens definitioner för förhållandet mot bolag 

och styrelse eller mot bolagets större ägare att användas. För att bedöma om en ledamot 

är oberoende mot bolaget och dess ledning ska en samlad bedömning utföras utifrån en 

rad omständigheter som bland annat innefattar att ledamoten inte ska: vara anställd av 

bolaget, stå i ett nära släkt- eller familjeförhållande till någon person i bolagsledningen. 
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Ledamoten får inte heller erhålla ersättning av icke obetydlig karaktär för råd eller 

tjänster utöver styrelseuppdraget eller vara eller under de senaste fem åren ha varit VD i 

bolaget eller i närstående. För bedömningen om huruvida en ledamot är oberoende i 

förhållande till bolagets större ägare används punkt 4.5 i koden, som säger att en 

ledamots oberoende ska avgöras utefter direkta och indirekta relationer med större ägare. 

En större ägare definieras av att genom ett direkt eller indirekt innehav i bolaget äga 

minst tio procent av aktiekapitalet.  Fullständiga definitioner för oberoende presenteras i 

Appendix 1. 

 

Vi kommer i vår datainsamling att undersöka oberoendet i både styrelsekonstellationen 

och i revisionsutskottet, förutsatt att bolaget inrättat något. En indelning av 

beroendeförhållandena kommer att göras baserat på om bolagets styrelse- eller 

utskottsledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning eller 

oberoende mot bolagets större aktieägare. Notering kommer att göras på antalet 

oberoende ledamöter i varje kategori för att därefter omvandla de insamlade uppgifterna 

till hur många procent av ledamöterna i styrelse och revisionsutskott som är oberoende. 

Baserat på diskussionen ovan har följande fyra hypoteser konstruerats: 

 

 

H2a: Det finns ett positivt samband mellan andelen oberoende styrelseledamöter, i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen, och kvaliteten på bolagsstyrningen. 

 

H2b: Det finns ett positivt samband mellan andelen oberoende 

revisionsutskottsmedlemmar, i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och 

kvaliteten på bolagsstyrningen. 

 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan andelen oberoende styrelseledamöter, i 

förhållande till de största ägarna, och kvaliteten på bolagsstyrningen. 

 

H3b: Det finns ett positiv samband mellan andelen oberoende 

revisionsutskottsmedlemmar, i förhållande till de största ägarna, och kvaliteten på 

bolagsstyrningen. 
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4. Tillvägagångssätt 

Syftet med det här kapitlet är att redogöra för vilken metod som har tillämpats vid 

utformningen av undersökningen. Här presenteras tillvägagångssättet vid insamling av 

relevant data och den undersökta populationen. Vidare beskrivs hantering av insamlad 

data och den empiriska modell som vi använder.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod   
Införskaffandet av information för vetenskapliga undersökningar kan ske på olika sätt, 

den insamlade datan kan vara både primär och sekundär. Med primärdata menas data 

som inte sedan tidigare finns tillgänglig, utan måste samlas in för första gången. Vanligt 

är att primärdata samlas in genom enkäter eller intervjuer då den förutom för att samla 

fakta används för att studera åsikter och värderingar. I denna studie har vi använt oss av 

sekundärdata, det vill säga redan tillgänglig data, som i det här fallet utgörs av skriftliga 

källor eller arkivmaterial från företagen själva (Bryman, 2011, s.310; Dahmström, 2005, 

s.75) men som vi samlat in själva. För insamling av den information vi behövt för 

genomförandet av denna studie har vi granskat årsredovisningar, 

bolagsstyrningsrapporter och hemsidor för samtliga svenskägda bolag noterade på 

NASDAQ OMX Stockholms Large, Mid, och Small Cap listor. Den information vi 

granskat ska samtliga noterade bolag enligt Koden publicera separat eller i sina årliga 

rapporter, som vidare ska finnas tillgängliga på företagens egna hemsidor (Koden, 2010, 

p. 10.2). Eftersom all information vi behöver finns tillgänglig på detta vis anser vi det 

motiverat att använda oss av sekundärdata i vår datainsamling. Man skulle kunna säga 

att vi använt oss av registerdata, vilket definieras som en fullständig förteckning över 

objekten i en viss population och är vanligt att använda som en bas för urvals- eller 

totalundersökningar. Fördelen är då att man kan använda det insamlade sekundärdata 

istället för att fråga respondenterna direkt, vilket ofta leder till ett mindre bortfall 

(Dahmström, 2005, s. 115). Vid tillämpningen av den metod vi använder finns ett 

avstånd mellan den som observerar och det observerade fenomenet. I och med att vi inte 

kontaktar bolagen för att få dem att delta, påverkas inte heller bolagen av att vi 

observerar dess rapporter (Bryman, 2011, s. 310-311). Med hjälp av databasen 

Bolagsfakta som finns tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek har vi kunnat skapa en 

lista med alla bolag som är registrerade på Stockholmsbörsen. Vi valde dessutom att 

med hjälp av databasen, dela in bolagen efter vilken börslista de är noterade på. En 

upptäckt vi gjorde då var att vissa bolag har pendlat mellan de olika listorna samtidigt 

som några har tillkommit och ett par bolag har dessutom avnoterats. Bolagen 

klassificeras på de olika listorna beroende på börsvärdet, vilket revideras en gång per år 

(Nasdaq OMX). Eftersom vi utgått från de rapporter som publicerats för år 2011 har vi 

strukturerat vår lista efter hur bolagen var segmenterade vid den aktuella tidpunkten.  

 

För att i vår bedömning vara objektiva har vi utgått från det redan använda måttet IGQS 

för att bedöma om företagen uppfyller de kvalitetskriterier som undersöks som beroende 

variabler (Franck & Sundgren, 2012). Vi har kompletterat de kriterier som där anges 

med utgångspunkter från lagtext och Koden gällande hur vi ska hantera att bolag kan 

uttrycka sig olika men syfta till samma funktion eller aktivitet. Ett exempel är hur 

oberoende ska tolkas och bedömas, de flesta bolag förklarar om en viss ledamot är 

oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning eller i förhållande till bolagets 
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större ägare. En ledamot kan dessutom givetvis vara oberoende mot alla parter. Det 

finns dock också bolag som lämnar uppgifter om att dess ledamöter är oberoende enligt 

Koden och andra bolag som på den punkten varit väldigt otydlig eller utelämnat 

informationen. I det sist nämnda faller har vi noterat att information saknas och denna 

kolumn lämnats blank. Som rekommenderas av Dahmström (2005, s. 338) så var alla 

kriterier på förhand listade och definierade så vi inte skulle stöta på några oklarheter 

huruvida ett bolag skulle bedömas. Eftersom det handlar om mycket information som 

har bearbetats för att hitta de sökta funktionerna i bolagen och allt arbete har skett 

manuellt, har vi kompletterat inläsningen av rapporterna med att använda oss av på 

förhand valda sökord. Dessa sökord har vi använt oss av för att försäkra oss om att hitta 

publicerad information, även om den inte framställts på ett tydligt sätt. Sökorden har 

varit både på svenska och engelska, då en del bolag endast publicerar sina rapporter på 

det ena språket. Vad gäller whistleblowerfunktionen har den i vissa fall varit svår att 

finna information om. Denna funktion i sin tur existerar som en del av uppförandekoden, 

så vi har i de bolag som anger att de har en uppförandekod, manuellt sökt efter 

uppförandekoden och i koden i sin tur sökt specifikt efter uppgifter om det finns en 

whistleblowerfunktion i bolaget eller inte. 

 

Kriterium Förklaring Sökord Svenska Sökord Engelska 

Revisionsutskott 

Finns det ett upprättat 

revisionsutskott enligt 

definitionen i Koden 

Revisionsutskott, 

Revisionskommitté, Utskott 

och Kommitté 

Audit committee, 

Committee, Audit 

Function & 

Function 

Internrevision 

Finns det i bolaget en 

internrevisionsfunktion 

Internrevision, Intern 

revision, Granskning, 

Granskningsfunktion och 

Funktion 

Internal Audit 

Function, Internal 

Audit& Function 

Finansiell 

expertis 

Innehar dem som arbetar 

med intern kontroll och 

bolagsstyrning finansiell 

expertis 

Styrelse, Erfarenhet, 

 Tidigare uppdrag, 

 Auktoriserad Revisor 

och Ekonomichef 

Board of Directors, 

Experience, CFO, 

Auditor & Certified 

Accountant 

Antal möten 

Hålls sammanträden för 

behandling av bolagets 

intern kontroll och 

bolagsstyrning minst fyra 

gången per räkenskapsår 

Utskottsmöten, Närvaro,  

Revisionsutskott och 

Styrelsemöten 

Attendence, Audit 

Committe & 

Meetings 

Uppförandekod 

Finns en uppförandekod 

upprättad i bolaget 

Uppförandekod, Code of  

conduct, Policy, 

affärsetik, Riktlinjer, 

Etik och Etiska riktlinjer 

Code of Conduct,  

Ethic, Policy, 

Policies & 

Guidelines 

Whistleblower 

Har bolaget någon 

whistleblowerfunktion 

Whistleblower, 

Uppförandekod, Misstankar, 

Oegentligheter och 

Rapportera 

Whistleblower, Code 

of Conduct, Fraud & 

Misstatement 

CRO 

Har bolaget någon 

riskhanteringsfunktion 

CRO, Riskchef,  

Riskfunktion, Risk, 

Funktion, Chief Risk  

Officier och  

Riskhantering 

CRO, Chief Risk  

Officier, Function 

& Risk 

Tabell 3. Sökord vid datainsamling 
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4.2 Population  
Populationen representerar helheten varifrån ett urval görs (Bryman & Bell, 2005, s. 

593). Populationen kan också kallas för rampopulation, då den anger den ram eller det 

register som sedan målpopulationen väljs utifrån (Dahmström, 2005, s. 58). Vår 

rampopulation sträcker sig över alla bolag som lyder under Koden, vilket innebär de 

bolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad. Som tidigare nämnt är vårt mål 

att undersöka samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsens tre listor; Large, Mid och 

Small Cap. Vårt urval är därmed begränsat till dessa tre listor och vi har även valt att 

exkludera de bolag som inte tillämpar Koden. Alla bolag är obligerade att i sin 

bolagsstyrningsrapport delge vilka principer för bolagsstyrning som tillämpas, vilket 

innebär att vi där kan finna huruvida den svenska Koden efterföljs eller inte (ÅRL 6:6). 

Tabell 4 visar fördelningen av företag på de olika listorna. 

 

 

 

 
Large Cap Mid Cap Small Cap Total 

Totalt antal bolag 58 75 117 250 

Tillämpar ej 

Svensk kod 
7 1 3 11* 

Population 51 74 114 239 

Tabell 4. Population. *Dessa 11 bolag är noterade på Stockholmsbörsen men är registrerade i något annat land än 
Sverige och har därmed valt att inte tillämpa den Svenska koden för bolagsstyrning. 

Att rampopulationen omfattar mer än målpopulationen är ingenting ovanligt och utgör 

inget problem så länge det finns en tydlig avgränsning för vilka enheter som önskas 

undersökas. För att undvika en så kallad övertäckning, har vi granskat börslistorna och 

jämfört dessa mot Skatteverkets och bolagens egna uppgifter för att säkerställa att inga 

avnoterade eller uppköpta bolag finns med i vårt urval (Dahmström, 2005, s. 58-59). 

 

Vi har genomfört en totalundersökning av bolagen som är listade på Stockholmsbörsens 

Large, Mid och Small Cap listor. Anledningen till det är att vi strävar efter att ha en så 

stor precision som möjligt i vår undersökning. Precisionen ökar då antalet observationer 

ökar samtidigt som samplingsfelet minskar. Då populationen är så pass liten skulle det 

vara svårt att motivera någon annan typ av undersökning framförallt då det är stor 

variation i precisionen för i princip varje 50-tal observationer upp till en storlek omkring 

1000 observationer. (Bryman, 2011, s. 191; Dahmström, 2005, s. 64). Dessutom är det 

stor spridning i antalet bolag på de olika listorna, vilket skulle innebära svårighet i att få 

ett tillräckligt stort men samtidigt representativt urval. Även om alla företag i 

populationen är börsnoterade finns det stora skillnader mellan bolagen vad gäller storlek, 

lönsamhet, antal styrelsemedlemmar och så vidare. Då litteraturen i dessa fall råder till 

att använda ett så stort stickprov som möjligt, anser vi det motiverat att genomföra en 

totalundersökning på vår population (Bryman, 2011, s. 193). 

 

En ytterligare motivering till att utföra en totalundersökning är möjligheten att forma 

delgrupper utav populationen. Vid ett urval finns det risk att endast ett fåtal 

observationer från vissa delgrupper inkluderas eller till och med missas helt, därmed får 

slumpen allt för stort inflytande och styr resultaten av undersökningen (Dahmström, 

2011, s. 76).  
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4.2.1 Access 
För att kunna genomföra denna undersökning var vi tvungna att ta reda på vilka bolag 

som var registrerade på Stockholmsbörsens tre, för oss relevanta, listor. Detta skedde 

genom databasen Bolagsfakta och kompletterades med information från Skatteverket 

och bolagen själva. Eftersom granskningen rörde offentliga handlingar, det vill säga 

årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter, fanns inga hinder vad gällde att få 

tillgång till nödvändig information. Vi har samlat in data gällande räkenskapsåret 2011, 

vilket inneburit att Årsredovisningslagen tillsammans med Börsreglerna underlättat vår 

åtkomst, då det tydligt framgår i dessa att informationen ska finnas tillgänglig på det 

upprättande bolagets hemsida i minst fem respektive tre år. 

4.3 Databearbetning  
De flesta kriterier som är insamlade är dummyvariabler. Det gör att vår insamlade data 

antar värdet ett om kriteriet uppfylls och värdet noll om så inte är fallet. Den data som 

samlas in har antecknas i ett Excel-dokument tillsammans med kompletterande 

information om företaget. De kriterier som är dummyvariabler kodades direkt i Excel 

för att förkorta bearbetningstiden. Slutligen har de uppfyllda kriterierna summerats till 

en siffra som svarar mot IGQS (noll till sju). Kontinuerliga variabler så som antalet 

utskottsmöten, skuldsättning, nettoomsättning, vinstmarginal, antal styrelse- och 

utskotts ledamöter, antalet oberoende ledamöter och antalet kvinnliga ledamöter 

kodades inte, utan noterades efter observerat värde. I själva IGQS har vi kodat fem av 

de sju kriterierna med en etta om funktionen eller aktiviteten existerar och en nolla om 

inte. Det sjätte kriteriet var om bolagets styrelse eller revisionsutskott innehar finansiell 

expertis efter tidigare nämnd definition, om åtminstone en person innehar sådan 

kunskap eller erfarenhet har kriteriet kodats med en etta och om ingen av ledamöterna 

identifieras med kunskapen en nolla. Det sjunde kriteriet som gäller hur många 

specifika sammanträden revisionsutskottet eller styrelsen haft som behandlat frågor 

gällande intern kontroll har kodats med en etta om antalet möten varit fyra eller fler och 

en nolla om det under räkenskapsåret varit färre möten. Se definition av alla variabler i 

Tabell 5. 

4.4 Bortfall 
Då undersökningen är en totalundersökning av rapporter som är tillgängliga via de 

undersökta bolagens hemsidor har vi inte varit beroende av att bolagen aktivt måste 

delta för att vi ska kunna genomföra vår datainsamling. Därmed har risken för bortfall 

på grund av respondenters begränsade vilja eller möjlighet att delta eliminerats. Problem 

med internt bortfall kvarstår dock och innebär att en viss fråga eller ett visst kriterium 

inte besvarats (Bryman, 2011, s. 320). Till största del beror detta bortfall på att 

information inte gått att finna i vare sig rapporterna eller på ett bolags hemsida. Då vissa 

frågeställningar av olika anledningar inte kunnat besvaras har vi specifikt markerat 

dessa punkter för att sedan gå tillbaka för att se om vi enbart missat det eller om det helt 

enkelt saknas information från bolaget. Har det då konstaterats att ett visst kriterium inte 

gått att besvara har vi vid bearbetningen i SPSS specifikt kodat saknad information. Att 

märka ut avsaknaden av svar för att kunna eliminera dessa innan analys gör att risken 

för feltolkningar minskar (Bryman, 2011, s. 320). Främst har bortfallet rört de 

oberoende variablerna som andel oberoende ledamöter i styrelse och revisionsutskott. 

När bortfallet inträffar på en enskild variabel, så kallat partiellt bortfall, bör det tas i 

beaktande vid registreringen för att undvika missvisande resultat (Dahmström, 2005, s. 
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152-153). Totalt har åtta bolag eliminerats från testerna av insamlad data, på grund av 

avsaknad information om oberoende. 

4.5 Kritik mot datainsamlingen 
Som tidigare nämnt har vi använt oss av så kallad sekundärdata, som består av 

information lämnad av företagen själva. Kritiken mot detta kan vara att det i det 

insamlade data kan förekomma över- eller underrapportering (Dahmström, 2005, s. 118). 

Vi ser underrapportering som det största hotet då företagen kan ha missat eller uteslutit 

att i sina årliga rapporter eller på sin hemsida upplysa om eventuella aktiviteter eller 

policys som trots det ändå tillämpas i bolaget. Saknas information om de aktiviteter och 

uppgifter som anses gynna den interna kontrollen i bolaget har vi utgått ifrån att bolaget 

saknar dessa och tilldelat bolaget noll poäng i respektive kategori där avsaknad 

föreligger. Bolaget framställas då som mindre engagerat än det egentligen är. Vi tror 

dock att detta motverkas av att såväl årsredovisningen som bolagsstyrningsrapporten, 

sedan ett par år tillbaka granskas av bolagets revisor. Det ligger mest troligt även i de 

flesta noterade bolags intresse att framställa sig själva på ett så gott sätt som möjligt 

med tanke på att det gäller att locka till sig intressenter och att utesluta information om 

god bolagsstyrning och internkontroll motsäger detta. Att bolagets revisor granskar och 

kommenterar informationen som bolaget lämnar motverkar även överrapportering. I de 

fall information har saknats om de beroende variablerna har vi antagit att funktionen 

inte finns i företaget.  

4.6 Empirisk modell 
För att testa hypoteserna sammanställdes en modell där vi inkluderade samtliga 

undersöknings- och kontrollvariabler.  ε  r en sl m  erm o   α en  ons an . x  an   den 

här modellen representera två olika situationer, den första där vi ersätter x med S och 

testar bolagsstyrelser och situation två då vi undersöker effekten i revisionsutskott och 

använder då R. Modellen ser ut som följer: 

 

IGQ  = α + β1 * AndKvinx + β2 * ObBolx + β3 * ObÄgx + β4 *  KULD Ä   + β5 * 

Ln E    + β6 * VI    ARG + β7 *  PRIDDÄG + ε 

 

där IGQS = InternRev + RevUtskott + FinExp + UppfKod + Whistle + CRO + RUMöte 
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Tabell 5. Definition av variabler 

InternRev = 1 om bolaget inrättat en granskningsfunktion(internrevision), 

annars 0 

RevUtskott = 1 om bolaget har ett revisionsutskott enligt Kodens definition, 

annars 0 

FinExp = 1 om det finns en ledamot med finansiell expertis i den funktion 

som arbetar med intern kontroll (Revisionsutskott eller 

styrelse), annars 0 

UppfKod = 1 om bolaget har en uppförandekod, annars 0 

Whistle = 1 om bolaget har en whistleblowerfunktion, annars 0 

CRO    = 1 om bolaget har en CRO eller liknande funktion, annars 0 

RUMöte = 1 om den funktion som arbetar med intern kontroll 

(Revisionsutskott eller styrelse), träffas minst fyra gånger per 

räkenskapsår, annars 0 

    

 

AndKvinS = Andelen kvinnliga styrelseledamöter 

AndKvinR = Andelen kvinnliga utskottsmedlemmar inom revisionsutskottet 

ObBolS = Andelen styrelsemedlemmar som är oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen 

ObÄgS = Andelen styrelsemedlemmar oberoende i förhållande till största 

ägarna. 

ObBolR   = Andelen utskottsmedlemmar som är oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen inom revisionsutskottet 

ObÄgR = Andelen utskottsmedlemmar oberoende i förhållande till de största 

ägarna inom revisionsutskottet 

 

 

SKULDSÄTT = Långfristiga skulder/Totala tillgångar (år 2011) 

LnNETTO = Logaritmen av nettoomsättning (år 2011) 

VINSTMARG = Årets resultat/nettoomsättning (år 2011) 

SPRIDDÄG = 1 om bolaget har spridda ägare, dvs. ingen ägare (ensamt, genom 

familj eller bolag) äger mer än 20 % av kapitalet, annars 0 
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5. Empiri  

I empirikapitlet presenteras inledningsvis den beskrivande statistiken för att ge en god 

överblick över hur vår insamlade data fördelar sig mellan de undersökta bolagen. 

Vidare följer en förklaring av resultat och prövning av de uppställda hypoteserna. 

 

5.1 Beskrivande Statistik 
Undersökningen utfördes på totalt 239 bolag, vilket också är samtliga bolag som ingår i 

populationen. Bolagen är fördelade på följande sätt; 48 % tillhör Small Cap listan, Mid 

Cap listan representerar drygt 31 % och resterande 21 % består av Large Cap bolag.  De 

analyser som följer beskriver resultatet för var och en utav variablerna. 

5.1.1 Beroende variabler 
Den beroende variabeln i denna studie utgörs av sju kriterier som tillsammans bildar en 

totalpoäng för kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll, IGQS. I Tabell 6 

illustreras minimum och maximum värden på IGQS både på totalt antal bolag och 

uppdelat på de tre olika listorna. Även det aritmetiska medelvärdet och 

standardavvikelsen redovisas.  I Tabell 7 illustreras hur de totala poängen uttryckt i 

IGQS är fördelad mellan totala antalet observationer, men också mellan observationerna 

från de olika börslistorna. 

 

 N Min. Max. Medelvärde Std. 

Total 239 0 7 2,72 1,84 

Large Cap 51 0 7 4,29 1,84 

Mid Cap 74 0 6 2,86 1,67 

Small Cap 114 0 6 1,91 1,44 
Tabell 6. Beskrivande statistik över IGQS. 

Sett till den totala mängden svenska noterade bolag så är nivån på IGQS relativt låg, 

majoriteten av bolagen, cirka 56 %, får en poäng mellan ett och tre på en skala som 

sträcker sig mellan noll och sju. Medelvärdet för samtliga bolag blir således 2,72 poäng. 

En förklaring till detta kan vara att nästan hälften av företagen är listade på Small Cap, 

vilket som namnet tyder på är listan för de lite mindre bolagen, som kanske inte har 

möjlighet eller vill spendera lika mycket resurser på de aktiviteter och funktioner som 

IGQS är uppbyggd av. Fördelningen av poängen för Small Cap bolagen är relativt lik 

fördelningen för samtliga bolag och majoriteten har tilldelats poäng på den lägre halvan 

av skalan, det vill säga mellan noll till tre. Medelvärdet för Small Cap listan är 1,91 och 

är därmed lite lägre. Ser man däremot till listan för medelstora börsbolag, Mid Cap, så 

ser fördelningen lite annorlunda ut. Medelvärdet ligger högre än för samtliga bolag på 

2,86 och de flesta bolag här har tilldelats en poäng mellan två och fyra. Ännu större 

skillnad blir det om man endast fokuserar på de dryga 21 % av bolagen som finns 

representerade på Large Cap listan. De flesta av de största bolagen får en poäng på 

skalans övre hälft vilket gör att medelpoängen, 4,29, för dessa bolag är högre än på de 

andra två listorna.  
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0 1 2 3 4 5 6 7 

Total 10,9 20,1 19,2 17,2 11,7 12,1 7,5 1,3 

Large Cap 2,0 9,8 7,8 11,8 9,8 29,4 23,5 5,9 

Mid Cap 9,4 12,2 21,6 20,3 17,6 13,5 5,4 -- 

Small Cap 15,8 29,8 22,8 17,5 8,8 3,5 1,8 -- 

Tabell 7. Poängfördelning av IGQS i % 

Varje beståndsdel av IGQS och hur många bolag som har varje funktion visas i Tabell 8. 

Även här har vi valt att dela in tabellen efter börslistorna, eftersom vi ser en relativt stor 

spridning mellan de olika bolagen. Eftersom antalet bolag på varje lista skiljer sig har 

varje lista tillsammans med totalen två kolumner, en som visar antalet bolag som har 

respektive funktion (n kolumnen) och den andra som visar hur många procent dessa 

bolag utgör (% kolumnen).  

 

Ser vi till den första kolumnen som är bolag listade på Small Cap så har strax under 

hälften av bolagen ett revisionsutskott och finansiell expertis bland dem som arbetar 

med frågor rörande bolagsstyrning och intern kontroll. Den största posten bland de 

mindre företagen är den ifall de har en uppförandekod, vilket innehas av drygt 50 % av 

bolagen. De tre posterna; revisionsutskott, finansiell expertis och uppförande kod är 

också de vanligast förekommande sett till alla undersökta bolag. Sett till de lite större 

bolagen på Mid Cap listan så ökar andelen implementerade funktioner med 10-25 % per 

post bortsett från posterna finansiell expertis och CRO. I den sista kategorin Large Cap 

utgörs samtliga funktioner förutom CRO av minst 50 % av bolagen.  Anledningen till 

att CRO är den minst förekommande funktionen bland samtliga bolag kan bero av att 

den för många bolag kan ses som en omotiverad kostnad. Att anställa en eller ett par 

personer för att arbeta med riskhantering kan vara mer motiverat i större bolag eller 

bolag som i sitt dagliga arbete ägnar sig åt placeringar och därmed har stora finansiella 

risker (Wheeler, 2009, s. 55-57; Scarpa, 2012, s.16-18). För mindre bolag i andra typer 

av branscher och verksamheter kan det vara omotiverat att införa en särskild funktion 

som inte uppmanas i någon lag eller praxis, då både revisionsutskott och 

granskningsfunktionen (internrevision) har viss riskhantering i sina dagliga uppgifter 

och regleras både i lag och i praxis (ABL 8:49b; Koden, 2010. p. 3.1 & 7.4). 

 

 

 Small Cap Mid Cap Large Cap Total  

 N % N % N % N % 

RevUtskott 50 44 47 64 38 75 135 56 

InternRev 3 3 19 26 29 75 51 21 

FinExp 53 47 31 42 31 61 115 48 

RUMöte 29 25 38 51 36 71 103 43 

UppfKod 62 54 51 69 42 82 155 65 

Whistle 8 7 15 20 26 51 49 21 

CRO 13 11 11 15 17 33 41 17 
Tabell 8. Fördelning av IGQS-komponenter 
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5.1.2 Undersökningsvariabler 

5.1.2.1 Kvinnligt deltagande 
Kvinnligt deltagande har testats på två olika sätt beroende på om bolagets hantering av 

bolagsstyrnings- och intern kontrollfrågor ingår i styrelsens eller revisionsutskottets 

uppgifter. Då inget av de undersökta bolagen har en styrelse bestående av endast 

kvinnor kommer vi att skriva ut andelen kvinnliga ledamöter för att beskriva 

fördelningen. Det första cirkeldiagrammet här nedan visar att av totalt 1592 

styrelseledamöter i de 239 bolag som vi undersökt, är 369 (23,1%) kvinnor. När en 

undersökning genomfördes i juni samma år visade sig 22,9 % av styrelseledamöterna 

vara kvinnor (AP2, 2012, s. 13). Kollegiet (2012, s. 2) nämner att det är en väldigt hög 

siffra i jämförelse med många andra länder bortsett från vårt grannland Norge, där ett 

bolags styrelse enligt lag ska bestå till minst 40 % av såväl män som kvinnor (Langli, 

2011). Någon motsvarande lagstiftning finns inte i Sverige men den svenska 

bolagsstyrningskoden uppmanar bolagen att sträva efter en jämn könsfördelning i sina 

styrelser. Om man ser till antalet företag som har minst en kvinnlig ledamot invald i 

styrelsen är den siffran 87,4 % och illustreras i det andra diagrammet. Av de bolag vi 

undersökt har 135 ett revisionsutskott enligt Kodens definition och 76,3 % av dessa har 

en spridd könsfördelning och består därmed av minst en kvinna. 

 

 
 

Figur 4. Statistik över kvinnligt deltagande 

Andelen kvinnor är något högre i revisionsutskotten jämfört med i bolagens styrelser. 

Högsta andelen kvinnliga styrelseledamöter är 60 % och därmed är majoriteten av 

ledamöterna kvinnor. 135 företag har inrättat ett revisionsutskott, andelen kvinnliga 

deltagare är som mest 67 %. Medelvärdet på andelen kvinnliga 

revisionsutskottsmedlemmar är en fjärdedel att jämföra med 23 % för styrelser. För att 

försäkra oss om att den fördelning vi presenterar i Tabell 9 inte är missvisande då vi 

endast visar de bolag med ett inrättat utskott för att beskriva fördelningen i 

revisionsutskotten men använder oss av samtliga bolag för att beskriva styrelse, har vi 

testat endast de 80 bolag där styrelsen sköter uppgifterna som annars ligger på utskottet. 

Fördelningen vi då fick fram var identisk med den vi visar här, som vi väljer att använda 

då fler observationer ger ett mer representativt resultat.  
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N Min. Max. Medelvärde Std. 

Andel kvinnliga 

styrelseledamöter 
239 0,00 0,60 0,23 0,13 

Andel kvinnliga 

revisionsutskotts- 

medlemmar 

134 0,00 0,67 0,25 0,21 

Tabell 9. Beskrivande statistik över kvinnligt deltagande 

 
5.1.2.2 Oberoende ledamöter 
Oberoendet har testats på två olika sätt beroende på om bolagets hantering av 

bolagsstyrnings- och intern kontrollfrågor ingår i styrelsen eller revisionsutskottets 

arbetsuppgifter. Anledningen är att definitionen för hur gränsen för oberoende dras 

skiljer sig mellan vem eller vilka som hanterar frågorna. Om styrelsen i sin helhet sköter 

uppgifterna säger praxis att majoriteten ska vara oberoende mot bolaget och dess 

ledning. Dessutom ska minst två av ledamöterna vara oberoende i förhållande till 

bolagets större ägare.  Av de 239 bolag vi undersökt fanns information om oberoende 

hos 230 bolag, varav 223 uppfyller Kodens krav för oberoende. Har bolaget däremot 

inrättat ett särskilt revisionsutskott ska samma krav som gällde styrelse vara uppfyllda 

men det är tillräckligt om minst en ledamot är oberoende mot bolagets största ägare. Här 

har vi enbart testat de bolag som faktiskt har ett utskott efter Kodens definition, vilket 

innebär att 130 bolag har att undersökts. Av dessa är det endast ett av de undersökta 

bolagen som inte uppfyller kraven. För att få en lite bättre bild av hur 

beroendeförhållandet i bolagen ser ut kontrollerade vi hur många av det totala antalet 

styrelseledamöter som var oberoende gentemot såväl bolaget som dess ägare under det 

angivna räkenskapsåret. Det visade sig då att 82 % av samtliga styrelsemedlemmar var 

oberoende gentemot det bolag de var verksamma inom. 69 % av ledamöterna var 

dessutom oberoende i förhållande till de största aktieägarna. Bland bolagen som inrättat 

ett revisionsutskott var oberoendet ändå lite högre då 92 % visade sig vara oberoende 

mot bolaget och dess ledning och 73 % av ledamöterna var oberoende gentemot de 

största aktieägarna. Tolkas detta efter Adams och Ferreira (2007) kan det innebära 

positiva effekter för bolagets aktieägare då revisionsutskottet får en stark roll som 

oberoende granskare av företagets interna kontroll och finansiella rapportering. 

 

 

 
N Min. Max. Medelvärde Std. 

STYRELSE: 
 

   
 

 

Andel oberoende 

mot bolaget 
231 0,40 1,00 0,85 0,14 

Andel oberoende 

mot största ägare 
229 0,00 1,00 0,73 0,18 

REV. UTSKOTT: 
 

   
 

 

Andel oberoende 

mot bolaget 
132 0,33 1,00 0,95 0,13 

Andel oberoende 

mot största ägare 
131 0,00 1,00 0,75 0,25 

Tabell 10. Beskrivande statistik över andel oberoende styrelse och revisionsmedlemmar. 
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Som Tabell 10 visar saknas ett par observationer. Det är de bolag som inte lämnat 

någon uppgift om oberoendet. Som mest är det ett tiotal observationer som inte kan 

analyseras. Eftersom det rör sig om relativt få observationer har dessa bolag eliminerats 

helt istället för att markerats med en nolla, då det kan ge ett felaktigt intryck som om att 

det inte finns någon oberoende ledamot i bolaget (Bryman & Bell, 2005, s. 254). I 

styrelsen ligger andelen på oberoende mellan 40 och 100 procent mot bolaget och 

ledningen, med ett medelvärde på 85 %. Beroendeförhållandet till ägarna med ett stort 

aktiekapital varierar desto mer, men har trots det ett relativt högt medelvärde på 73 %. 

Anmärkningsvärt är, även om det inte bryter mot någon lagstiftning, att det finns bolag 

som har färre än två ledamöter som är oberoende i förhållande till bolagets större ägare. 

Totalt rör det sig om tre företag som inte följer Kodens anvisningar, där ett bolags 

samtliga ledamöter är i beroendeförhållande till största aktieägarna och i två bolag där 

endast en styrelseledamot är oberoende. Andelen utskottsledamöter som är oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagets ledande befattningshavare är mellan 33 och 100 

procent. Enligt Koden ska majoriteten av ledamöterna uppfylla kravet, vilket de flesta 

bolag gör med råge då medelvärdet är 95 %. Ett fåtal bolag fyller dock inte kodens 

anvisningar men då inget bolag har noll procents oberoende innebär det att samtliga 

bolag följer Aktiebolagslagen. Endast ett bolag avviker från koden gällande oberoende 

gentemot bolagets största ägare vilket resulterar i att det ser ut att vara en variation 

mellan 0 och 100 procent, medelvärdet på 75 % tyder däremot på att bolagen i 

allmänhet uppfyller kravet utan större svårigheter. 

 

5.1.3 Kontrollvariabler 
Anledningen till att kontrollvariabler används är för att motverka att felaktiga slutsatser 

om huvudsambandet dras (Dahmström, 2011, s. 234-236). Tidigare studier och litteratur 

visar att bolagsstyrning och intern kontroll påverkas av en del egenskaper hos företagen, 

vi har därför i vår studie valt att inkludera fyra stycken kontrollvariabler; ett 

lönsamhetsmått, ett storleksmått, ett mått på skuldsättning och ett för ägarkoncentration. 

 
5.1.3.1 Vinstmarginal 
Krishnans (2005) studie visar på att företag som går med förlust är i högre grad 

associerade med att ha problem med den interna kontrollen.  Även Ashbaugh-Skaife, 

Collins och Kinney (2007) har hittat att företag med sämre lönsamhet har svagare intern 

kontroll. Då IGQS innehåller flera faktorer kopplade till den interna kontrollen ser vi 

dessa empiriska resultat som en motivering till varför ett lönsamhetsmått bör inkluderas 

i modellen och vi förväntar oss ett positivt samband mellan vinstmarginalen och IGQS.  

 

5.1.3.2 Nettoomsättning 
Tidigare forskning visar att det är svårare för chefer i större företag att ha kontroll över 

alla företagets nivåer och enheter. Det kan till och med vara så att de ledande 

befattningshavarna har andra mål och incitament än mellan- och avdelningscheferna 

(Goodwin-Stewart & Kent, 2006). Därmed kan det finnas anledning till att företagets 

interna kontrollprocedurer är fler eller mer strikta i ett större företag än i ett litet. Då 

indelningen av bolagen på de olika börslistorna mäter bolagens börsvärde, det vill säga 

kursvärdet för samtliga aktier har vi valt att istället definiera företagens storlek efter 

nettoomsättning (Nasdaq OMX). Genom att inkludera den naturliga logaritmen av 

nettoomsättningen i modellen avser vi att kontrollera för bolagets storlek. Vi förväntar 

oss ett positivt samband mellan variabeln och IGQS. 
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5.1.3.3 Skuldsättning 
Tidigare studier visar blandade resultat om huruvida ett företags skuldsättning påverkar 

olika interna kontrollfunktioner eller inte. Deli och Gillian (2000, s. 432) antyder att ju 

högre skulder ett företag har desto större behov av ett oberoende, aktivt revisionsutskott 

har företaget. Deras resultat visade ett positivt samband mellan företagens skuldsättning 

och förekomsten av revisionsutskott. Goodwin-Stewart och Kents (2000, s. 298) studie 

visar däremot inget samband mellan skuldsättningsgrad och om företaget har en 

internrevisionsfunktion. Franck och Sundgren (2012, s. 647) inkluderade 

skuldsättningsgrad i deras modell, vilket resulterade i ett negativt signifikant samband 

med IGQS. Då även vi använder oss av IGQS och testar på svenska noterade företag är 

det relevant att inkludera skuldsättningsgrad även i vår modell och förväntar oss 

liknande resultat som Franck och Sundgren (2012). 

5.1.3.4 Ägarkoncentration 
Tidigare studier visar på att när företaget ökar i storlek och får ett större antal aktieägare 

ökar risken för informationsasymmetri mellan ägarna och företagets styrelse och 

ledning. Denna agent- principalproblematik går att motverka genom att kompensera 

ledningen och styrelsen för att arbete gjort i aktieägarnas intressen eller genom ökad 

övervakning av deras arbete. Dock finns det en risk att när aktieägarna ökar, och därmed 

äger mindre andelar i företaget, har dem inte längre lika stort incitament till att övervaka 

ledningens arbete (Shleifer & Vishny, 1997). Det innebär att aktieägarna då endast kan 

lita till att kompensationen till ledningen är tillräckligt för att få dem att agera i ägarnas 

intressen (Deli & Gillan, 2000, s. 431). Vi har därför valt att använda ett indikatormått 

på ägarkoncentration som en kontrollvariabel i vår modell med motiveringen att 

aktieägare i företag med lägre ägarkoncentration, det vill säga mer spridda ägare, har 

större incitament till att förespråka utökade interna kontroller, för att på så sätt stärka 

trovärdigheten i de finansiella rapporterna. Därför förväntar vi oss även att variabeln 

SPRIDDÄG kommer ha ett positivt samband med IGQS. Franck och Sundgren (2012, s. 

647, 655) inkluderar även de ett indikatormått på ägarkoncentration i sin studie och fann 

en positiv korrelation mellan spridda ägare och IGQS bland företag som vid tillfället 

lydde under den svenska koden för bolagsstyrning och vi förväntar oss liknande 

samband som funna i deras studie.  

 

För att undvika att kontrollvariablerna påverkar till mätningsfel, undersöktes huruvida 

de fanns några extremvärden. (Dahmström, 2011, s. 228) Den enda variabeln som hade 

extremvärden som var nödvändiga att exkludera var VINSTMARG där två av de 

undersökta företagen plockades bort, då deras värde låg långt ifrån majoritetens.  

 

Tabell 11 visar beskrivande statistik för de fyra kontrollvariabler vi valt att inkludera i 

undersökningen. Statistiken påvisar att genomsnittsföretaget har en skuldsättningsgrad 

på 19 procent, en vinstmarginal på fem procent och att logaritmen av nettoomsättningen 

i genomsnitt ligger på 7,43.  Tabellen visar även att 44 procent av företagen har spridda 

ägare. Resultaten för de variabler som även användes i Franck och Sundgrens (2010, s. 

653) studie stämmer väl ihop med våra, då de fick en genomsnittlig skuldsättningsgrad 

på 20 procent och 44 procent av företagen de undersökte hade spridda ägare.  
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 N Min. Max. Medelvärde Std. 

SKULDSÄTT(%) 239 0,00 0,81 0,19 0,19 

LnNETTO 239 -0,12 12,65 7,19 2,38 

VINSTMARG(%) 237 -1,94 1,12 0,05 0,36 

SPRIDDÄG 239 0 1 0,44 0,50 
Tabell 11.  Beskrivande statistik kontrollvariabler 

5.1.4 Korrelation 
Vi kommer för att testa hypoteserna vi satt upp att använda oss av multipla linjära 

regressioner. Det kan det uppstå problem om variablerna i hög utsträckning korrelerar 

med varandra. Korrelation graderas och antar värden mellan -1 till 1, vilket kan utläsas 

som att variablerna är antingen perfekt negativt eller positivt korrelerade med varandra. 

Antar korrelationen värdet 0 så innebär att det totalt saknas korrelation. För att 

säkerställa att ingen av de oberoende variablerna var för högt korrelerade med varandra 

upprättades en Pearson korrelationsmatris innan bearbetningen datamaterialet 

påbörjades. I och med detta säkerställde vi att någon multikollinearitet mellan de 

oberoende variablerna inte rådde. I annat fall hade det kunnat innebära svårigheter med 

att hålla isär effekterna av de oberoende variablerna och deras påverkan på de beroende 

variablerna. En korrelationsmatris har tagits fram som kan utläsas i Appendix 2. Enligt 

matrisen fanns det inte någon risk för multikollinearitet mellan de oberoende 

variablerna då inget av värdena i Pearson korrelationen över- eller understeg +/- 0,5 

(Salkind, 2010, s. 114-116). 

 

Vid utförandet av en multipel linjär regression bör även VIF-värdet (variance inflation 

factor) uppmärksammas. Ett högt VIF-värde kan indikera att det råder multikollinearitet. 

En tumregel som ofta tillämpas för att undvika problem med för hög korrelation är att 

acceptera värden som understiger fem. Men då det inte finns något exakt värde att utgå 

ifrån ska man ändå vara försiktig med värden under fem (Wahlgren, 2012, s. 139). Sett 

till de VIF-värden som kan utläsas både mellan våra undersöknings- och 

kontrollvariabler fann vi att det inte fanns någon större risk för multikollinearitet, då 

samtliga VIF-värden understeg två, se Appendix 3.  

 

För att testa korrelationen mellan de olika kriterierna i måttet och IGQS gjordes ett 

Spearman rangkorrelationstest (Salkind, 2010, s. 318). Tabell 12 visar 

korrelationskoefficienterna mellan de sju kriterierna som ingår i måttet IGQS. Alla 

korrelationer mellan kriterierna är måttliga, med det högsta värdet mellan RevUtskott 

och RUMöte på strax under 0,5. Vi har också lagt till korrelationen mellan IGQS och 

alla sju komponenterna och som vi förväntade oss, då det även såg likadant ut för 

Franck och Sundgren (2012, s. 652), finns det en relativ hög korrelation mellan flera av 

komponenterna och måttet.  
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IGQS 

Intern

Rev 

Rev 

Utskott 
FinExp 

Uppf. 

Kod 
Whistle CRO 

RU 

Möte 

IGQS 1,000 
       

InternRev 0,602 1,000 
      

RevUtskott 0,669 0,313 1,000 
     

FinExp 0,424 0,069 0,119 1,000 
    

UppfKod 0,559 0,210 0,221 0,032 1,000 
   

Whistle 0,569 0,425 0,278 0,003 0,352 1,000 
  

CRO 0,425 0,229 0,153 0,136 0,098 0,103 1,000 
 

RUMöte 0,750 0,434 0,479 0,231 0,255 0,352 0,227 1,000 

Tabell 12. Spearmans Rangkorrelation över IGQS komponenter 

5.2 Empiriska resultat 
Den teoretiska referensramen mynnade ut i sex stycken testbara hypoteser. För att testa 

dessa genomfördes multipla linjära regressioner. Målet var att undersöka om det fanns 

något samband mellan den beroende variabeln, IGQS, och våra undersökningsvariabler, 

ObBolX, ObÄgX och AndKvinX, med kontroll från våra kontrollvariabler. Med hjälp av 

en multipel linjär regressionsmodell får man möjlighet att, genom att använda tre eller 

fler oberoende variabler, kunna förklara variationen hos den beroende variabeln 

(Dahmström, 2005, s. 193).  Modellen passade oss bäst då den beroende variabel är 

kontinuerlig och vi hade fler än tre oberoende variabler som vi avsett ha med i vår 

undersökning. 

 

Vid hypotesprövning finns det alltid en viss osäkerhet som inte kan undvikas. För att 

med säkerhet kunna uttala oss om det finns empiriska bevis för några samband måste vi 

bestämma oss för hur stor osäkerhet vi kan acceptera. Praxis i vetenskapliga 

sammanhang är att använda sig av antingen 95 eller 99 procent säkerhet (Salkind, 2010, 

s. 199-208). Vi har valt att acceptera med 95 procent säkerhet vilket innebär att vi 

använt oss av en signifikansnivå på 0,05. Även om en signifikansnivå på 0,01 skulle 

innebära en större säkerhet för att ett funnet samband inte beror av något helt annat, 

ökar risken för andra felkällor, så som typ 1-fel. Det vill säga risken att förkasta 

nollhypotesen trots att den är sann. Vi diskuterade även samband med en 

signifikansnivå över 0,05 men under 0,1. I dessa fall tolkades det som marginellt 

signifikanta samband eftersom slumpen annars riskerade att spela in för mycket och 

risken för att acceptera en nollhypotes trots att den inte är sann ökar, typ 2-fel. 

(Dahmström, 2005, s. 210-211; Salkind, 2010, s. 205-207) I kommande delar av 

empirin och analysen har vi därför uttryckt ett signifikant samband om vi funnit att 

signifikansnivån, variabelns p-värde, understiger 0,05. 
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5.2.1 Hypotesprövning, Styrelse  
I detta stycke redovisas sammanfattande tabeller av multipla linjära regressioner gjorda 

med undersökningsvariablerna; ObBols, ObÄgs och AndKvins. Följande hypoteser 

sattes upp för att testa påverkan från styrelsemedlemmarnas egenskaper: 

 

 HYPOTESER 

H1a 
Det finns ett positivt samband mellan kvinnligt deltagande i styrelsen och 

kvaliteten på bolagsstyrning 

H2a 
Det finns ett positivt samband mellan andelen oberoende styrelseledamöter, i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen och kvaliteten på bolagsstyrningen 

H3a 
Det finns ett positivt samband mellan andelen oberoende styrelseledamöter, i 

förhållande till de största ägarna, och kvaliteten på bolagsstyrningen 
Tabell 13. Hypoteser Styrelse 

För att testa hypoteserna H1a, H2a och H3a genomfördes en multipel linjär regression, 

som redovisas i Tabell 14. Förklaringsgraden för modellen visar hur mycket av 

variansen i den beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna, i vårt fall 

tre undersökningsvariabler och fyra kontrollvariabler (Hair, Black, Babin & Anderson., 

2010, s. 156). Förklaringsgraden kan utläsas som procent och desto högre värde desto 

mer av variansen är förklarad. I denna modell är förklaringsgraden 29,6 procent, vilket 

till viss del kan tolkas som att andra faktorer, än de som är inkluderade i vår modell, 

väger in för att förklara variansen i IGQS (Salkind, 2007, s. 129-131). Modellens 

signifikansnivå ger uttryck för om den kan klassas som signifikant eller inte (Hair et al., 

2010, s. 458-467). Enligt Tabell 14 är signifikansnivån för regression 1 under 0,01 

vilket innebär att den är signifikant med 99 procents säkerhet. B- koefficienten visar, för 

varje variabel, den genomsnittliga förändringen i den beroende variabeln om den 

oberoende ökar en enhet och de andra oberoende variablerna är oförändrade (Aronsson, 

1999, s. 245-247). B-koefficienterna för ObBolS, ObÄgS och AndKvinS visar att det finns 

ett positivt samband mellan dem och IGQS. Det kan tolkas som att företag med en 

högre andel oberoende styrelseledamöter och högre andel kvinnor med större 

sannolikhet även har en högre kvalitet på sin bolagsstyrning. För att sambandet ska vara 

signifikant, det vill säga att man med säkerhet kan utesluta att koefficienten är skild från 

noll, ser man till variabelns p-värde som även kallas signifikansnivån. Om en 

koefficient inte är signifikant skiljd från noll, innebär det att variabeln i fråga inte har 

någon effekt på den beroende. Variablernas signifikansnivå uttrycker huruvida 

sambandet är tillförlitlig eller inte och ju närmare noll talet är desto mer signifikant är 

koefficienten (Wahlgren, 2012, s. 138). Signifikansnivån på våra 

undersökningsvariabler i Tabell 14 är över både 0,05 och 0,1 vilket innebär att 

sambandet inte går att klassas som tillförlitligt (Salkind, 2010, s. 199-208). 

 

Följande observationer kan enligt Tabell 14 göras gällande våra inkluderade 

kontrollvariabler. Den första är att det finns ett starkt positivt samband mellan IGQS 

och LnNetto (p < 0,01). Det tolkas som att större företag har ett högre värde på IGQS. 

Vilket vi har kunnat ana utifrån den beskrivande statistiken över IGQS fördelat på de 

olika börslistorna (se Tabell 7) Det andra som kan utläsas från Tabell 14 är att variabeln 

SPRIDDÄG är positivt associerad med IGQS. Det vill säga att företag med spridda 

ägare tenderar att ha fler kriterier uppfyllda inom kvalitetsmåttet. Resterande 

kontrollvariabler visar i detta test inga signifikanta samband.  
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REGRESSION 1:  

Alla observationer 

 B-Koefficient p-värde 

ObBolS 1,198 0,118 

ObÄgS 0,240 0,701 

AndKvinS 0,234 0,782 

SKULDSÄTT 0,118 0,836 

LnNETTO 0,392 0,000 

VINSTMARG 0,042 0,891 

SPRIDDÄG 0,715 0,001 

CONSTANT -1,668 0,028 

Antal observationer 227  

Modellens Förklaringsgrad 

(justerad) 
0,296 

 

Modellens Signifikansnivå 0,000 
 

 
Tabell 14. Multipel linjär regression. Styrelseledamöter Beroende variabel: IGQS [IGQS =  InternRev + RevUtskott 
+ FinExp + UppfKod + Whistle + CRO + RUMöte] Se definition Tabell 5 

Då företagen på de olika börslistorna har olika egenskaper och därmed olika 

förutsättningar att lägga resurser på funktioner relaterade till bolagsstyrning och intern 

kontroll, har vi även testat modellen på varje lista för sig, för att på så sätt se om det 

resulterar i ett annorlunda utfall. Tabell 15 sammanställer resultaten från dessa 

regressionsanalyser.  

 

 REGRESSION 2: 

Large Cap 

REGRESSION 3: 

Mid Cap 

REGRESSION 4: 

Small Cap 

 B p B p B p 

ObBolS 3,62 0,03 1,58 0,26 1,13 0,24 

ObÄgs 3,88 0,01 0,43 0,65 -0,79 0,37 

AndKvinS -3,77 0,08 3,22 0,05 0,56 0,58 

SKULDSÄTT 0,02 0,98 -2,48 0,01 1,20 0,21 

LnNETTO 0,31 0,01 0,19 0,05 0,17 0,04 

VINSTMARG 0,49 0,56 -0,86 0,15 -0,09 0,82 

SPRIDDÄG 0,76 0,08 0,37 0,35 0,64 0,03 

CONSTANT -3,84 0,04 -0,41 0,77 -0,05 0,96 

N 49  71  107  

Förklaringsgrad 0,442 
 

0,204 
 

0,069 
 

Modellens 

signifikansnivå 
0,000 

 

 
0,003 

 

 
0,048 

 

 
Tabell 15. Multipel linjär regression. Styrelseledamöter. Beroende variabel: IGQS. [IGQS =  InternRev + RevUtskott 
+ FinExp + UppfKod + Whistle + CRO + RUMöte] Se definition Tabell 5. 

 

När testet av modellen genomfördes på endast Large Cap ökade förklaringsgraden från 

29,6 till 44,2 procent signifikansnivån är densamma. Tabell 15 visar positiva 

signifikanta samband mellan både ObBolS och ObÄgS och den beroende variabeln 

IGQS, vilket kan innebära att företag med högre andel oberoende styrelseledamöter mot 

bolaget i fråga och mot dess största ägare har med högre sannolikhet gjort mer för att 

höja kvaliteten på bolagsstyrningen. Dessa resultat kan bero på att företag på Large Cap 
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mest troligt är större bolag med fler anställda och har därmed mer resurser att spendera 

på införande och utvecklande av fler bolagsstyrning och intern kontroll funktioner. 

Tidigare forskning visar att större bolag kan ha ett starkare behov av att införa 

kontrollfunktioner som exempelvis intern revision och revisionsutskott, då det ökar 

ledande befattningshavares kontroll över vad som sker i företaget (Deli & Gillian, 2000, 

s. 431; Goodwin-Stewart & Kent, 2006). Utöver ovanstående samband påvisas ett 

negativt marginellt signifikant samband mellan IGQS och AndKvinS. Resultatet kan 

tolkas som att ett företag med lägre andel kvinnor har gjort mer för att stärka deras 

bolagsstyrning och interna kontroll, vilket inte går i linje med det förväntade utfallet. Då 

sambandet endast var marginellt signifikant, bör tolkningen av fyndet göras med 

försiktighet. 

Vid regression 3 är modellen fortfarande signifikant och förklaringsgraden är något 

lägre än för samtliga bolag då den sjönk till 20,9 procent. Enligt Tabell 15 finns det 

inget samband bland Mid Cap företagen mellan oberoende styrelseledamöter och 

kvaliteten på deras bolagsstyrning. Däremot påvisas ett måttligt signifikant positivt 

samband mellan undersökningsvariabeln AndKvinS och bolagsstyrningskvaliteten, 

vilket innebär att de företagen med högre kvinnligt deltagande tenderar att ha ett högre 

mått på IGQS. Tolkning bör utföras med försiktighet då det positiva sambandet var 

funnet på en säkerhetsnivå av 0,05. 

 

Resultaten för regression 4 visar inga tillförlitliga samband mellan 

undersökningsvariablerna och IGQS. Modellen visade för företag noterade på Small 

Cap listan en låg förklaringsgrad, då endast 6,9 procent av variansen kunde förklaras. 

Det innebär att modellen är mer relevant på stora och medelstora företag. Modellen är 

dock signifikant då signifikansnivån understiger 0,05. 

 

Hypotes H1a: 

Genom att använda variabeln AndKvinS testade vi hypotesen H1a. Testerna resulterade 

i varierande resultat, där både positiva och negativa samband påträffades. Regression 2 

och 3 visade motstridiga samband på en signifikant nivå, medan det vid regression 1, 

som är en undersökning av alla observationer, inte gick att finna något tillförlitligt 

samband. Att resultaten är så blandade tolkas som att det inte finns något tydligt bevis 

på samband mellan kvinnligt deltagande i styrelsen och IGQS. Vi finner därmed inte 

tillräckligt med empiriskt stöd för att stödja hypotes H1a gällande kvinnligt deltagande i 

styrelser och kan inte bekräfta att företag med en högre andel kvinnliga 

styrelsemedlemmar har en högre bolagsstyrningskvalitet. 

 

Hypotes H2a: 

H2a fokuserar på sambandet mellan andelen oberoende styrelseledamöter i förhållande 

till bolaget och dess ledning och bolagsstyrningskvaliteten. Resultaten från Tabell 14 

och 15 visar att koefficienten för ObBolS är positiv i alla modeller men endast 

signifikant vid regression 2. Därmed finner vi endast delvis stöd för vår hypotes H2a 

och kan inte helt bekräfta en positiv association mellan andel oberoende 

styrelseledamöter och kvaliteten på bolagsstyrning.  

 

Hypotes H3a: 

Hypotes H3a förutspår ett positiv samband mellan andelen oberoende styrelseledamöter 

gentemot bolagets största ägare och IGQS. För att testa H3a användes variabeln ObÄgS 

och som kan utläsas i tabellerna 14 och 15 ovan visar koefficienterna för variabeln ett 

positivt samband för regression 1, 2 och 3, men ett negativt för regression 4. Dock är 



45 
 

koefficienten endast signifikant när regressionen genomfördes på företag noterade på 

Large Cap listan. Då resultaten är varierande både i riktning och i signifikans finner vi 

inte tillräckligt empiriskt stöd för hypotes H3a i vår studie. 

 

5.2.2 Hypotesprövning, Revisionsutskott  
I detta stycke redovisas sammanfattande tabeller av multipla linjära regressioner gjorda 

med undersökningsvariablerna ObBolR, ObÄgR och AndKvinR. Följande regressioner 

har gjorts på en delgrupp av den totala populationen, där endast de bolag som uppfyller 

kriteriet revisionsutskott är inkluderade. Det för att göra det möjligt att testa hypoteserna 

H1b, H2b och H3b, där vi vill undersöka om det finns något samband mellan andelen 

kvinnliga utskottsmedlemmar eller andelen oberoende utskottsmedlemmar gentemot 

såväl bolaget, dess ledning eller större ägare och kvaliteten på bolagsstyrningen. Att 

förekomsten av ett revisionsutskott är ett av kriterierna som inkluderas i IGQS och 

således är poänggrundande medför att det är relevant att splittra observationerna för att 

undersöka dessa bolag separat. Om inte hade samtliga bolag med ett utskott 

genomgående värderats en poäng för högt i jämförelse med de bolag som låter styrelsen 

i sin helhet sköta de uppgifter som annars faller på utskottet. Ett alternativ hade varit att 

eliminera kriteriet revisionsutskott och därmed haft ett mått bestående av sex 

komponenter. Efter noga övervägande finner vi att det också skulle bli missvisande då 

antalet individer som är aktiva vid sammankomsterna för att behandla frågor kring 

bolagsstyrning och intern kontroll har studerats och specificerats med antal oberoende 

eller kvinnliga deltagare. Följande hypoteser sattes upp gällande 

revisionsutskottsmedlemmarnas egenskaper: 

 

 
HYPOTESER 

H1b 
Det finns ett positivt samband mellan kvinnligt deltagande i revisionsutskottet 

och kvaliteten på bolagsstyrning 

H2b 

Det finns ett positivt samband mellan andelen oberoende 

revisionsutskottsmedlemmar, i förhållande till bolaget och bolagsledningen och 

kvaliteten på bolagsstyrningen 

H3b 

Det finns ett positiv samband mellan andelen oberoende 

revisionsutskottsmedlemmar, i förhållande till de största ägarna, och kvaliteten 

på bolagsstyrningen 
Tabell 16. Hypoteser, Revisionsutskott. 

Då dessa regressioner utförts på delgrupper är det viktigt att uppmärksamma att en 

konsekvens av det blir att antalet observationer minskar, vilket påverkar precisionen i 

undersökningen och kan leda till sämre skattningar (Bryman, 2011, s. 191). Tabell 16 

sammanställer resultatet för regressionen på delgruppen. 28,6 procent av variansen kan 

förklaras genom vår empiriska modell och den kan klassas som tillförlitlig då 

signifikansnivån är p<0,01. Enligt Tabell 17 finns det ett positivt samband mellan 

undersökningsvariablerna ObBolR, AndKvinR och det aggregerade måttet IGQS. Det 

kan tolkas som att företag med högre andel, gentemot företaget, oberoende eller 

kvinnliga utskottsmedlemmar uppfyller mer sannolikt fler av bolagsstyrningskriterierna 

än företag som har revisionsutskott med en lägre andel kvinnliga eller oberoende 

medlemmar. Dock är p-värdena för de båda variablerna relativt höga, vilket gör att 

dessa samband bör tolkas med försiktigt (Salkind, 2010, s. 205-207).  Tabellen visar 

också att andelen oberoende utskottsmedlemmar gentemot företagets större ägare har ett 

negativt samband med bolagsstyrningskvaliteten. Vilket innebär att IGQS tenderar att 
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vara lägre när en högre andel av utskottsledamöterna är oberoende i förhållande till de 

största ägarna, men sambandet är ej tillförlitligt (p > 0,05).    

 

REGRESSION 5: 

Alla Bolag 

 
B-Koefficient p-värde 

ObBolR 1,764 0,064 

ObÄgR -0,703 0,210 

AndKvinR 0,608 0,306 

SKULDSÄTT -0,952 0,130 

LnNETTO 0,312 0,000 

VINSTMARG 0,297 0,401 

SPRIDDÄG 0,456 0,083 

CONSTANT 0,058 0,951 

Antal observationer 129 
 

Modellens 

Förklaringsgrad 

(justerad) 

0,286 
 

Modellens 

signifikansnivå 
0,000 

 

 
Tabell 17. Multipel linjär regression. Revisionsutskott. Beroende variabel: IGQS. [IGQS =  InternRev + RevUtskott + 
FinExp + UppfKod + Whistle + CRO + RUMöte] Se definition i Tabell 5. 

I Tabell 18 har multipla linjära regressioner utförts på Stockholmsbörsens tre listor. 

Även här inkluderas endast de företag som uppfyller kriteriet RevUt = 1. Från 

regression 6 finner vi ett positivt samband mellan andelen, gentemot bolaget och 

bolagsledningen, oberoende utskottsmedlemmar och det aggregerade måttet IGQS med 

ett p-värde<0,01. Liksom i testet för oberoende ledamöter i bolagsstyrelser kan 

sambandet med försiktighet tolkas som att företag med högre andel oberoende 

utskottsledamöter i förhållande mot bolaget och dess ledning med stor sannolikhet lagt 

ner mer resurser för att höja kvaliteten på bolagsstyrningen. ObÄgR visar också på ett 

positivt samband men är dock inte tillförlitligt annat än på en signifikansnivå på 0,1. 

Precis som regressionerna som utfördes på styrelseledamöter så får regressionsmodellen 

en högre förklaringsgrad när den tillämpas endast på större företag än den fick när 

samtliga bolag inkluderades. Förklaringsgraden för modellen gjord på Large Cap är 

32,5 % samtidigt som förklaringsgraden är tillförlitlig på en signifikansnivå under 0,01. 

 

I regression 7 visas inga tillförlitliga samband mellan undersökningsvariablerna och 

IGQS. Förklaringsgraden är något lägre än vid regressionen av samtliga observationer 

då 25,3 procent av variansen kan förklaras bland bolag noterade på Mid Cap. Modellen i 

sig är dock signifikant på ett värde lägre än 0,01. 

 

Ett svagt samband kan anas mellan en högre andel kvinnliga utskottsmedlemmar och ett 

högre IGQS för bolag med revisionsutskott som är registrerade på Stockholmsbörsens 

Small Cap lista. Beroendeförhållandet mellan medlemmar i revisionsutskotten och både 

bolaget självt och aktieägarna har ett negativt samband som inte kan bedömas som 

tillförlitligt då p-värdet är relativt högt. Stor försiktighet bör tillämpas innan några 

slutsatser dras från regressionsanalys 8 då förklaringsgraden på knappa fyra procent är 

väldigt låg i förhållande till hur den var för regression 6 och 7, samtidigt som modellen 

själv inte är signifikant på någon av oss accepterad nivå.   
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 REGRESSION 6: 

Large Cap 
REGRRESSION 7: 

Mid Cap 

REGRESSION 8: 

Small Cap 

 B p B p B p 

ObBolR 4,08 0,01 1,77 0,17 -0,84 0,63 

ObÄgR 0,46 0,49 -0,10 0,90 -1,12 0,36 

AndKvinR -0,09 0,90 0,42 0,59 2,15 0,08 

SKULDSÄTT 0,30 0,72 -2,87 0,00 -1,00 0,46 

NETTOOMS 0,35 0,01 0,14 0,09 0,17 0,14 

VINSTMARG 1,14 0,11 0,01 0,99 -0,05 0,92 

SPRIDDÄG 0,49 0,11 0,63 0,12 -0,19 0,71 

CONSTANT -3,10 ,012 1,17 0,37 3,32 0,05 

Antal 

observationer 
36 

 
47 

 
46 

 

Modellens 

Förklaringsgrad 
0,325 

 
0,253 

 
0,039 

 

Modellens 

signifikansnivå 
0,009 

 

 
0,008 

 

 
0,296 

 

 
Tabell 18. Multipel linjär regression. Revisionsutskott, listfördelning. Beroende variabel: IGQS. [IGQS =  InternRev 
+ RevUtskott + FinExp + UppfKod + Whistle + CRO + RUMöte] Se definition i Tabell 5. 

 

Hypotes H1b: 

H1b testades genom undersökningsvariabeln AndKvinR, i tabellerna ovan visar 

koefficienten för andelen kvinnliga revisionsutskottsmedlemmar ett positivt samband i 

regression 5, 7 och 8 och ett negativt på regression 6. Dock är sambandet endast 

signifikant i regression 8 som utförts på bolag noterade på Small Cap, vilket kan tolkas 

som att i mindre företag är en högre andel kvinnliga revisionsutskottsmedlemmar 

kopplat till en högre poäng på IGQS. Vad som bör uppmärksammas är att regression 8 

har en relativt låg förklaringsgrad och är heller inte signifikant. Därmed har vi inte 

funnit tillräckligt empiriskt stöd för hypotesen gällande ett positivt samband mellan 

kvinnligt deltagande i revisionsutskottet och kvaliteten på bolagsstyrningen.  

 

Hypotes H2b: 

H2b fokuserar på sambandet mellan andelen oberoende, i förhållande till bolaget, 

revisionsutskottsmedlemmar och IGQS. Även här kan vi se motsägelsefulla resultat. 

När testet är gjort på alla observationer och på delgruppen med de som är registrerade 

på Large Cap finner vi ett positivt signifikant samband mellan andelen oberoende 

medlemmar och bolagsstyrningskvaliteten. Däremot på regression 7 och 8 är 

koefficienten för ObBolR negativ och även osignifikant. Resultaten visar därmed 

framförallt att företag listade på Large Cap som har en högre andel oberoende 

revisionsutskottsmedlemmar har vidtagit fler åtgärder för att förbättra bolagsstyrningen. 

Vi finner med det delvis stöd för hypotes H2b.  

 

Hypotes H3b: 

I hypotes H3b förväntas ett positivt samband mellan andelen oberoende 

revisionsutskottsmedlemmar i förhållande till företagets största ägare och kvaliteten på 

bolagsstyrningen hittas. Resultaten från Tabell 16 och 17 visar dock att tre av de fyra 

regressionerna ger ett negativt samband mellan ObÄgR och IGQS. Då ingen av 

koefficienterna för ObÄgR i någon av regressionerna är signifikant finner vi inget stöd 

för hypotes H3b. 
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6. Analys 

Utifrån de resultat och hypotesprövningar som redovisades i föregående kapitel 

presenteras här en analys och diskussion. Först ges en analys av våra 

undersökningsvariabler och kapitlet avslutas med en uppföljning av IGQS. 

 

6.1 Kvinnligt deltagande i styrelse och revisionsutskott 
Utgångspunkten till varför vi valde att undersöka variabeln kvinnligt deltagande 

grundas i att det generellt finns mycket forskning som tyder på att män och kvinnor 

skiljer sig åt i frågor om riskbenägenhet och beslutsfattande (Levin et. al., 1988; 

Johnson & Powell, 1994; Thiruvadi, 2012). Forskning konstruerad på styrelseledamöter 

och verkställande direktörer i svenska noterade bolag tyder på att det finns signifikanta 

skillnader mellan manliga och kvinnliga representanters inställningar till att ta risker 

(Adam & Funk, 2012). Riskbenägenheten anses ha ett inflytande på hur företag arbetar 

med sin interna kontroll och bolagsstyrning och attityden bland styrelse- och 

revisionsmedlemmar kan påverka företaget till att investera mer eller mindre i dessa 

områden (Franck & Sundgren, 2012, s. 649).  

 

Vår studie indikerar att det inte finns någon skillnad mellan företag med en högre eller 

lägre andel kvinnliga styrelsemedlemmar och hur de arbetar med sin bolagsstyrning. 

Resultaten visar på att det inte är biologiska skillnader mellan styrelsemedlemmarna 

som påverkar bolagsstyrningens kvalitet utan att det troligtvis beror mer på vilka 

egenskaper företaget har så som storlek och ägarförhållanden. Dessa resultat 

sammanfaller med tidigare studier vars resultat visat att skillnader i inställning inte 

beror på om du är man eller kvinna utan att det beror mer på i vilken situation personen 

är i och vilka förutsättningar den har sedan innan (Schubert, 1999).  

 

Vi fann varken några positiva eller negativa effekter på IGQS när vi undersökte 

variablerna kvinnligt deltagande i styrelse eller revisionsutskott.  Därmed har vår studie 

inte heller påvisat att kvinnligt deltagande påverkar kvaliteten på bolagsstyrningen 

negativt. Resultaten lutar mer åt att det finns ett positivt samband, vilket vi anser kan 

indikera att företag bör eftersträva en blandad könsfördelning. Liknande resultat har 

framförts av Adam och Ferreiras (2009, s. 307-308) studie som påpekar att närvaro av 

både män och kvinnor i styrelsens arbete bidrar till ökad fokus på övervakning och 

uppföljning, vilket båda är aktiviteter som har hög anknytning COSOs modell för 

förbättrad intern kontroll (COSO, 2011). Våra resultat kan vara intressanta ur ett 

lagstiftarperspektiv, med tanke på den rådande debatten om könskvotering. En del av 

den tidigare forskningen på området tyder på att tillsätta kvinnor bara för 

könsfördelningens skull, inte leder till att företagets styrning eller resultat förbättras 

(Adams & Ferreira, 2009, s. 307-308). Istället uppmärksammas att valet av 

styrelseledamöter blir sämre om ägarna begränsas av förordningar som får dem att 

avvika från sitt primära val (Laux & Mittendorf, 2011, s. 1478-1479). Analysen av våra 

resultat ska dock tas med försiktighet då vi inte funnit några bekräftade samband i 

frågan om kvinnligt deltagande. 

 



49 
 

6.2 Beroendeförhållanden i styrelse och revisionsutskott 
Signifikanta samband mellan oberoende hos ett bolags styrelsemedlemmar och IGQS 

påträffas framförallt om vi bryter ner observationerna och endast fokuserar på de bolag 

som tillhör segmentet för större bolag.  Som vi nämnt tidigare är det i beroendefrågan 

ett gap mellan lagstiftning och praxis på huruvida ett bolag ska eftersträva oberoende i 

sin styrelse och i så fall till vilken grad. Ytterligare svårighet blir det för bolagen då den 

ena forskningen hävdar att en helt oberoende styrelse inte är det bästa sett ur 

aktieägarnas perspektiv (Adams & Ferreira, 2007; Bøhren & Strøm, 2010) medan andra 

forskare påstår att oberoendet ger ett värde till aktieägarna och då speciellt 

minoritetsägare (Laux &
 
Mittendorf, 2011, s. 1478-1479; Weil et al., 2002, s. 41). För 

bolag noterade på Large Cap finner vi en tendens till att en högre andel oberoende 

styrelseledamöter i förhållande till bolaget och bolagets större ägare ger en högre 

kvalitet på bolagsstyrningen. Att kopplingen inträffar på just Large Cap kan troligtvis 

bero på att det är vanligt att andelen aktier per ägare är relativt liten i större bolag vilket 

kan leda till att ägarna blir mer passiva och därmed förlitar sig på den information som 

bolaget presenterar (Eilifsen et al, 2010,s. 6-7). Som Laux och
 
Mittendorf (2011) och 

även Weil med flera (2002) fann i sina studier är ledamöter som är oberoende gentemot 

bolagets större ägare bättre på att skydda minoritetsägarna i eventuella situationer där 

konflikter kan uppstå med en större ägare. Vårt samband kan eventuellt kopplas till 

dessa studier då ökad intern kontroll och bolagsstyrning framförallt har utvecklats för 

att minska informationsasymmetrin mellan aktieägarna och företagets styrelse och 

ledning (Shleifer & Vishny, 1997). Trots att vi utför en totalundersökning på alla Large 

Cap bolagen så är antalet observationer relativt få, i förhållande till de andra två 

segmenten och samtliga bolag, vilket kan minska precisionen något (Bryman, 2011, s. 

191; Dahmström, 2005, s. 64). Viktigt att komma ihåg är också att bolag listade på 

Large Cap har tillämpat Koden sedan 2005 och därmed haft god tid att sätta sig in i, 

implementera och anpassa sig efter rådande praxis. De bolag som tillhör segmenten för 

små och medelstora företag däremot lyder under koden sedan revideringen 2008 och har 

därmed vid insamlingen av datamaterialet inte haft lika lång tid på sig att anpassa sig till 

den nya praxisen, eftersom det första året dessutom präglades av övergångsregler som 

inte var lika strikta. 

 

Företagsskandaler som inträffat under de senaste två decennierna har påverkat 

marknaden och ägarnas efterfrågan på en förbättrad bolagsstyrning och utökad intern 

kontroll bland noterade bolag. Både den finansiella rapporteringen och den oberoende 

granskningen har fått hård kritik vilket gjort att en ökad transparens och 

ansvarsskyldighet efterfrågas från bolagens intressenter (Arwinge, 2010, s. 23). En del 

relevant forskning inom området visar att företag med oberoende medlemmar i 

revisionsutskotten minskar både felrapporteringen i de finansiella rapporterna och 

problem som kan uppkomma i bolagets interna kontroll (Abbott et al., 2004; Krishnan, 

2005). Med det som utgångspunkt ville vi genom vår modell testa om det fanns något 

samband mellan oberoende revisionsutskottsmedlemmar och vårt mått på 

bolagsstyrningskvalitet. Då många av IGQS komponenter kan kopplas till aktiviteter 

som företaget använder sig av för att förbättra den interna kontrollen och minska risken 

för att felrapportering förekommer, till exempel en internrevisionsfunktion eller en 

riskhanteringsfunktion, var det förväntade resultatet ett positivt samband. I studien 

hittades dock inte tillräckligt med stöd för att kunna dra någon slutsats om ett 

existerande samband mellan IQGS och andelen oberoende medlemmar i 

revisionsutskotten. Den undersökningsvariabel som visade en tendens till ett eventuellt 

samband var andel oberoende i förhållande till bolaget, men då på en nivå vi valt att inte 
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acceptera på grund av för låg tillförlitlighet. Efter debatter i både USA och 

Storbritannien har rekommendationer för att i de olika bolagsstyrningskoderna ställa 

krav på bland annat oberoende i revisionsutskotten lyfts fram (Collier & Mahbub, 2005). 

Med hänsyn till tidigare forskning som belyser att ett bolag generellt har en bättre intern 

kontroll om ett utskott inrättats och består av ledamöter som inte är beroende (Krishnan, 

2005), bör en viss del av oberoende vara värt att eftersträva i noterade bolag. Att vår 

undersökning, då åtminstone för större bolag, visar på signifikanta samband för 

beroendeförhållanden i styrelse men inte i revisionsutskott kan bero av att det föreligger 

ett mindre gap mellan vad som ska uppfyllas och vad som rekommenderas för 

revisionsutskott. För styrelser finns som sagt ingen lag som tvingar till oberoende 

samtidigt som det i Koden finns en hårdare rekommendation än vad som gäller för 

revisionsutskott. För revisionsutskott kräver lagen ett visst oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen (Koden, 2010, p. 4.4, 4.5 & 7.3; ABL 8:49a). Som vi 

visade i empirikapitlet finns inget bolag med revisionsutskott som helt saknar ledamöter 

som är oberoende mot bolaget eftersom det regleras i aktiebolagslagen, vilket gör 

variansen mellan de undersökta bolagen blir mindre (ABL 8:49a).  

6.3 Uppföljning av IGQS 
I vår studie kan en del av empirin klassas som en uppföljningsstudie av Franck och 

Sundgrens (2012) undersökning. Vi syftar då till den del av empirin som beskriver 

måttet och dess olika komponenter. Medelvärdet för det aggregerade måttet IGQS var 

för totalt antal observationer 2,72. Detta kan jämföras med Franck och Sundgrens 

(2012, s. 651) studie där IGQS fick ett medelvärde på 2,63. Vi finner två olika 

tolkningar för detta resultat, den första är att sedan Franck och Sundgrens studie har 

Koden reviderats till att numera gälla alla noterade bolag och inte bara de allra största 

(Kodgruppen, 2008, s. 6), vilket kan ha bidragit till att fler bolag har blivit mer 

uppmärksamma på och implementerat fler av de funktioner som Koden rekommenderar.  

Den andra förklaringen utgår från att det nu har gått fem år sedan insamlingen av deras 

data gjordes och att fler bolag sedan dess sett nytta i att införa bolagsstyrnings- och 

kontrollfunktioner och valt att införa fler i verksamheten. Viktigt att notera är att vår 

undersökning täcker 239 observationer och Franck och Sundgrens 91. Ett högre antal 

observationer påverkar resultatet av studien och vi kan inte se exakt hur det hade sett ut 

om Franck och Sundgren undersökt samma bolag. Om man ser till den procentuella 

fördelningen av hur många poäng bolagen fick i vår studie och jämför med Franck och 

Sundgren ser vi att de är relativt lika, med Franck och Sundgrens siffror i parentes; 10,9 

(16,5) har 0 poäng, 20,1 (17,6) har 1 poäng, 19,2 (20,6) har 2 poäng, 17,2 (15,4) har 3 

poäng, 11,7 (9,9) har 4 poäng, 12,1 (7,7) har 5 poäng, 7,5 (4,4) har 6 poäng och 1,3 

(7,7) har 7 poäng.  De största skillnaderna vi kan se vid jämförelse är att procentuellt är 

det färre företag som har noll poäng, men att det samtidigt är färre företag som uppfyller 

alla kraven. Vid noggrannare jämförelse av hur förändringen sett ut i de specifika 

komponenterna noteras att företagens användande av uppförande kod har ökat och att 

revisionsutskotten oftare uppfyller kravet med minst 4 stycken möten per år. Resten av 

kriterierna har liknande resultat som Franck och Sundgren (2012, s. 652) kom fram 

till.  Då vi observerat fler antal bolag kan vi ha fått en djupare precision på hur dessa 

kriterier nu uppfylls i svenska noterade bolag, men som tidigare uppmärksammats finns 

det genom vår insamlingsmetod en risk för underrapportering från företagen 

(Dahmström, 2005, s. 118). 
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Franck och Sundgren (2012) gjorde inte någon fördelning över hur måttet ser ut på 

Stockholmsbörsens tre listor så vi har inga tidigare nivåer på bolagsstyrningskvaliteten 

mätt i IGQS att jämföra med. Resultaten i vår studie tyder dock på att det finns 

skillnader mellan de olika listorna. Medelvärdet för IGQS på Large, Mid och Small Cap 

är enligt vår undersökning 4,29, 2,86 respektive 1,91. Det visar att det definitivt finns 

skillnader i hur företagen på de olika listorna har prioriterat arbetet med att 

implementera de olika bolagsstyrnings- och kotrollfunktioner. Resultatet visar att Large 

Cap bolag i snitt har åtagit fler åtgärder för att, enligt vår definition, förbättra sin 

bolagsstyrning och interna kontroll än bolag noterade på de andra listorna. Detta anser 

vi kan bero på två olika anledningar antingen att de i en längre period har varit 

obligerade att följa Koden eller att det finns ett högre behov för större bolag att ha fler 

kontrollfunktioner då även tidigare forskning implicerat detta (Deli & Gillian, 2000, s. 

431; Goodwin-Stewart & Kent, 2006). Kritiken mot vårt sätt att mäta kvaliteten bör 

man ha i baktanke när man ser till dessa resultat. Trots att ett företag uppfyller kriteriet 

på pappret har vi inte bevis på att kvaliteten på funktionen i sig är högre eller lägre 

beroende på listtillhörighet, utan måttet bedömer om bolaget tenderar att arbeta med 

dessa frågor. En vinkling på denna argumentation är ifall fler kontrollfunktioner 

inkluderas i verksamheterna på grund av att företagen upplever ökad nytta av dem eller 

för att koden uppmanar företagen att tillsätta funktionerna? Koden har en uppbyggnad 

med en “  lja eller   r lara”  r n    d r   re a en sj lva  an mo  vera var  r de  n e 

väljer att följa en viss rekommendation (Kodgruppen, 2010, s. 5). Vid datainsamlingen 

fann vi främst motiveringar gällande att företaget inte ser sig ha ett behov av en viss 

funktion eller att de inte upplever att nyttan av den kompenserar kostnaderna för 

implementeringen. Våra resultat visar en tendens till skillnader i stora och små företags 

behov av att implementera bolagsstyrnings- och intern kontrollfunktioner. Vi anser att 

de   r mer   rmånl      r den “s ora massan“ a    evara  r n   en   Koden att kunna 

motivera sina val kring bolagsstyrning gentemot att genom lag tvingas införa 

funktioner, eftersom bolagen då har möjlighet att anpassa till vad som är bäst för deras 

verksamhet. Genom ovanstående argumentation anser vi i allmänhet att självreglering är 

att föredra när det gäller krav på implementering av dessa funktioner. Ett sådant 

förhållningssätt gör det möjligt att sätta en högre ambitionsnivå för företagen och på så 

sätt skapa incitament till en önskvärd riktning. Genom att dessutom inkludera en följa 

eller förklara princip kan ett önskvärt mål anges utan förväntningar att samtliga bolag 

ska uppnå det direkt. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att utifrån den förda diskussionen och analysen att framföra 

de slutsatser som kan dras utifrån studien. Den uppställda problemformuleringen 

kommer att besvaras och därefter presenteras studiens praktiska och teoretiska bidrag 

följt av förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

7.1 Slutsats 
 

Har andelen kvinnliga ledamöter eller andelen oberoende ledamöter i styrelse och 

revisionsutskott något samband med kvaliteten på företags bolagsstyrning och interna 

kontroll? 

Denna studie grundar sig i den Svenska bolagsstyrningskoden som togs fram som en 

komplettering till rådande tillämplig lagstiftning genom att ange en högre norm än 

lagens minimikrav för att uppmuntra till ytterligare ansträngning hos bolag. Deras 

rekommendationer anses främja att en god bolagsstyrning uppnås (Kodgruppen, 2010, s. 

4). En del av Koden är som bekant uppbyggd av interna kontrollkomponenter som 

härleds från COSO-modellen och genom att följa praxis ska bolaget uppnå en god intern 

kontroll som i sin tur anses vara en faktor för att uppnå en hög kvalitet på ett bolags 

finansiella rapportering (Zhang et al., 2007). I denna studie kan vi inte finna några bevis 

för att kvaliteten av arbetet med bolagsstyrning ökar med andelen kvinnor som är 

involverade, vare sig arbetsuppgifterna sköts av revisionsutskottet eller styrelsen i sin 

helhet. Regressionen har utförts på såväl styrelse som utskott och kompletterats med att 

testas på de olika listorna var för sig för att se om någon skillnad föreligger. Då 

resultaten från dessa tester varierade kraftigt och endast en låg förklaringsgrad kunde 

konstateras, finner vi inget stöd på någon av listorna för att kvinnligt deltagande i 

varken styrelse eller revisionsutskott har någon påverkan på kvaliteten på 

bolagsstyrningen. Utifrån mätningarna i denna studie kan vi inte styrka några motiv till 

en reglering för att tillsätta fler kvinnor i styrelser för att effektivisera och höja 

kvaliteten i bolagsstyrningen. Däremot uppfattar vi det som positivt att Koden 

förespråkar att bolagen ska eftersträva en jämn könsfördelning, då våra resultat om 

kvinnligt deltagande tenderar ge en positiv effekt på kvaliteten. Även tidigare studier 

visar att män och kvinnor kompletterar varandra och tillsammans bidrar till ökad fokus 

på övervakning och uppföljning (Adams & Ferreira, 2009, s. 307-308).  Nämnda 

aktiviteter är genom förankring i COSO-modellen bidrag till en förbättrad intern 

kontroll (COSO, 2011).  Det som ytterligare talar för att behålla uttrycket i Koden 

snarare än att implementera i lag är att valet av styrelseledamöter, genom självreglering, 

istället faller på företagens aktieägare att genom bolagsstämman välja den mest lämpade 

kandidaten att förvalta bolaget.  

 

Studien visar att det finns samband, framförallt på Large Cap, mellan andelen 

oberoende styrelseledamöter gentemot bolaget eller dess ägare och kvaliteten på 

bolagsstyrningen. Dessa samband innebär att större bolag som har en högre andel 

oberoende styrelseledamöter har åtagit fler åtgärder för att förbättra företagets 

bolagsstyrning och interna kontroll än de med en lägre andel. Resultaten indikerar att 

oberoende styrelseledamöter arbetar mer för att implementera de funktioner som vi 
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argumenterat för förbättrar bolagets interna kontroll och styrning. I gällande svensk kod 

för bolagsstyrning är det reglerat att majoriteten av styrelsemedlemmarna ska vara 

oberoende mot bolaget och minst två av dem ska vara oberoende mot dess största ägare 

(Koden, 2010, p. 4.4, & 4.5). Alla företag vi utfört vår studie på är uppmanade att följa 

Koden. Eftersom Koden är uppbyggd på en följa eller förklara princip är det dock inte 

garanterat att bolagen uppfyller dessa krav utan har en motivering till varför det inte 

upplever att följa kravet är till deras fördel (Kodgruppen, 2010, s. 5). Vår studie visar 

delvis att en högre andel oberoende styrelsemedlemmar, framförallt gentemot bolaget, 

ger en högre motivation att införa funktioner för att utveckla företagets bolagsstyrning. 

Våra resultat är därmed förenliga med Kodens rekommendationer och vi uppmuntrar  

även vidare arbete för att implementera Kodens krav om oberoende även i lagstiftning.  

 

Denna studie är den första som undersöker både styrelse och revisionsutskott hos 

samtliga noterade bolag som följer Koden och huruvida kvaliteten på bolagsstyrning har 

ett samband med kvinnligt deltagande och oberoende bland ledamöter. Dessa två 

variabler har inte testats tidigare för påverkan på bolagsstyrningens kvalitet utan endast 

mot effektivitet i revisionsutskott (Thiruvadi, 2012, s. 374), vilket bara ingår som en del 

av det mått som testas i denna studie. Denna studie bidrar därför med utökad kunskap 

inom det aktuella området. Studien belyser det gap som finns mellan lagstiftningens 

minimireglering och Kodens hårdare normsättning. Vilket därmed resulterar i att den 

genomförda studien ger en fingervisning i att ett bolag kan förbättra kvaliteten på 

bolagsstyrningen genom att sträva efter att följa Kodens uppmaningar.  Ett bolag som 

uppfyller fler av de COSO relaterade komponenterna anses uppnå en högre kvalitet i sin 

bolagsstyrning, vilket i sin tur är ett kvitto på god intern kontroll. I det genomförda 

arbetet har de tre segmenten, stora, medelstora och små bolag testats separat, vilket 

bidragit till att slutsatser kunnat dras om att skillnad mellan de olika listorna föreligger. 

Samband kan utläsas från regressionerna, framförallt de som utförts på de största 

bolagen, vilket kan vara av intresse för såväl lagstiftare, ägare, bolagen själva som 

övriga intressenter. 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har vi kommit fram till ytterligare intressanta vinklingar och 

eventuella frågeställningar som kan vara väsentliga att belysa i framtida studier. I 

dagsläget finns ett begränsat antal med studier som är utförda i Sverige som syftar till 

att koppla samman vilka egenskaper hos styrelser och företaget i allmänhet som 

påverkar dess bolagsstyrning. Vi valde som bekant att utföra denna studie med hjälp av 

en kvantitativ undersökningsmetod för att få en kartläggande bild av hur det ser ut i 

noterade bolag där liknande förutsättningar råder, det vill säga att alla undersökta bolag 

lyder under samma bolagsstyrningskod. För att mer djupgående kunna analysera hur 

bolagen själva upplever vilka faktorer som påverkar nivån på bolagsstyrningen skulle en 

kvalitativ studie kunna vara lämplig för att ge en bättre förståelse kring den verkliga 

upplevelsen hos dem som Koden riktar sig mot.  

 

Våra resultat har gett en kartläggande bild över hur företag har infört de olika 

komponenterna som IGQS består av. Vi fann att antalet bolag med fler bolagsstyrnings- 

och intern kontrollfunktioner har ökat sedan Franck och Sundgren (2012) utförde deras 

studie och att våra variabler till viss del har en påverkan på om företagen har 

implementerat dem eller inte. En djupare studie skulle därför vara motiverad för att få 

en klarare bild över hur företagen arbetar med dessa funktioner och om mer tid och 
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resurser har lagts ner sedan revideringen av Koden och den relativt nya lagstiftningen 

gällande bolagsstyrningsrapporter och revisionsutskott. 

 

Vidare fann vi blandade resultat mellan de tre segmenten vi testade. Vi anser att det kan 

vara av intresse att undersöka hur behovet av bolagsstyrning varierar mellan företag av 

olika storlek och med andra egenskaper. För att på så sätt spinna vidare på Franck och 

Sundgrens (2012) studie ännu mer och få mer stärkande bevis på vilka som är 

drivkrafterna bakom en god bolagsstyrning.  
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 8. Sanningskriterier 

I detta kapitel kommer studiens sanningskriterier att diskuteras, vilket avser leda till att 

läsaren lättare kan bedöma tillförlitligheten i denna studie. Vikten kommer att ligga på 

studien validitet och reliabilitet men även precision och replikation kommer att belysas. 

 

Vid genomförandet av en studie är det eftersträvansvärt att uppnå en så hög trovärdighet 

som möjligt i undersökningen.  Trovärdigheten tenderar att öka med att hänsyn tas till 

att, för studien lämpliga, sanningskriterier tas i beaktande. Vid en kritisk granskning av 

det egna arbetet bör två huvudfrågor ställas; Undersöker vi verkligen det vi avser att 

undersöka? En fråga som ger svar på hur god validiteten är för undersökningen. Den 

andra frågan som bör ställas är; genomför vi undersökningen på ett tillförlitligt sätt? 

Syftet med den frågan är att ta reda på reliabiliteten i undersökningen (Patel & Davidson, 

2011, s. 102). För att resultatet av studien ska ha ett vetenskapligt värde måste hänsyn 

tas till både reliabilitet och validitet (Ejvegård, 2003, s. 70). Då datainsamlingen vid en 

kvantitativ studie innebär någon form av mätning kan dessutom vara av vikt att 

komplettera validitet och reliabilitet med att fråga sig: på vilken precision mätningen 

ska utföras och om studien är möjlig att återskapa och utföra ytterligare en gång. 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 147-154). 

8.1 Precision 
Ett viktigt beslut att ta ställning till vid all mätning är med vilken precision mätningen 

ska genomföras. Valet av vilken precisionsgrad som ska eftersträvas beror av vad 

resultatet ska användas till, vilken nivå som rent mättekniskt är möjlig att uppnå samt 

vilka resurser som finns att tillgå (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 147-148). I detta arbete 

eftersträvas en så hög precisionsnivå som möjligt utefter de förutsättningar som råder. 

Då precisionen ökar med antalet observationer samtidigt som samplingsfelet minskar 

har vi valt att utföra en totalundersökning för att få så många observationer som möjligt. 

Den totala populationen består av cirka 240 bolag, vilket är att betrakta som en relativt 

liten population. Då stor variation råder i precisionen för i princip varje 50-tal 

observationer upp till en storlek omkring 1000 observationer är en totalundersökning 

motiverat för att nå en tillräcklig precision (Bryman, 2011, s. 191; Dahmström, 2005, s. 

64). Då resultatet av denna studie är avsett att användas för en kartläggning som 

beskriver hur nivån på bolagsstyrningsfrågor ser ut i den aktuella populationen, vill vi 

kunna uttala oss om både dess helhet och delgrupp, som i det här fallet är de bolag som 

inrättat ett revisionsutskott (Dahmström, 2011, s. 76). 

8.2 Validitet 
Validitet bedöms ofta som ett av de viktigaste forskningskriterierna (Bryman & Bell, 

2005, s. 49). Validitet handlar om i vilken utsträckning vi verkligen mäter det vi avser 

mäta (Ejvegård, 2003, s. 73). I vår studie handlar det om vi lyckades mäta om 

oberoende och kvinnligt deltagande har ett samband med kvaliteten på bolagsstyrnigen i 

noterade bolag. Validitet delas ofta upp i olika slag, inre validitet och yttre validitet 

(Bryman & Bell, 2005, s. 48).  
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För att uppnå en god validitet på mätprocessen ska de parametrar som beskriver en 

variabel vara relevanta och lämpliga att använda som mått på den undersökta 

egenskapen (Dahmström, 2011, s. 368) Vi har i denna studie valt att mäta kvaliteten på 

bolagsstyrning genom att använda det mått som vi kallar IGQS. Måttet är sedan tidigare 

beprövat och inkluderar flera komponenter som har en påverkan på kvaliteten. När fler 

bolagsstyrningsfunktioner än en vägs in och används som ett index, minskar risken för 

att studien blir snedvriden. Trots att ett index används för att mildra de mätningsfel som 

associeras med att bara mäta en funktion, kan det finnas en risk att det aggregerade 

måttet blir svårt att tolka och i slutändan inte mäter det som man ursprungligen 

ville.(Franck och Sundgren 2012, s. 660)  

 

Inre validitet syftar på att det mätinstrumentet, som i denna studie är måttet IGQS, 

mäter vad det avser att mäta (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 150). För att undersöka just 

dem som har ansvar för bolagsstyrningsfrågorna gjorde vi en uppdelning mellan de 

bolag som har ett specifikt revisionsutskott och de bolag där styrelsen sköter utskottets 

uppgifter. Detta gav oss möjlighet att samla information om egenskaper hos just de 

individer som ingår i den sammansättning som vi avser undersöka, vilket leder till en 

förbättrad intern validitet (Bryman, 2011, s. 50).  

 

Det bör finnas en säkerhet i att de oberoende variabler som används kan förklara 

förändringar i den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2005, s. 49). 

Begreppsvaliditeten stärks genom att vi har härlett de oberoende variablerna som ligger 

till grund för våra hypoteser utifrån relevanta teorier och tidigare forskning inom 

området (Bryman, 2011, s. 163). Kvalitén på de tidigare studierna som valts ut har ökat 

då vi valt artiklar från tidskrifter som är relevanta och trovärdiga, dessutom har 

  n   onen ” eer rev ewed” anv n s   s or   s r   n n  v d  nsamlande  av ve ens a l  a 

artiklar.  

 

En del i den externa validiteten handlar om huruvida resultaten från en studie kan 

generaliseras utöver den specifika undersökning som utförts (Bryman, 2011, s. 51; 

Svenning, 2003, s. 66). Möjligheterna att generalisera resultaten utifrån en studie beror 

på hur representativt urvalet i undersökningen representerar populationen i sin helhet 

(Bryman & Bell, 2005, s.100-101). Vår studie grundar sig på samtliga noterade bolag 

som följer den svenska koden för bolagsstyrning och var verksamma och listade på 

någon av stockholmsbörsens tre listor; Large, Mid och Small Cap år 2011. Då studien är 

genomförd som en total undersökning finns det vissa begränsningar i vad gäller 

potentialen att generalisera resultatet. En möjlighet vore att generalisera till samtliga 

bolag som följer Koden, dock finns relativt få ytterligare bolag som tillämpar den 

svenska Koden och de flesta är då listade på någon av de listor vi valt att inte undersöka, 

First North och NGM Equity, eftersom dessa är tillväxtbolag med förenklingar i 

regelverken och större variationer i kontrollvariabler som storlek och lönsamhet.  

8.3 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och användbarheten i våra mätningar (Bryman, 

2011, s. 160; Ejvegård, 2003, s. 70). Ett kännetecken för en undersökning med god 

reliabilitet är att den inte påverkas av under vilka omständigheter den är utförd eller av 

vem undersökningen utförs (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152). Den undersökning vi 

utfört kan anses ha god reliabilitet då användningen av sekundärdata, i form av 

bolagsstyrningsrapporter och årsredovisningar, inte påverkas av vid vilken tidpunkt 
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undersökningen genomförs. Vi har använt oss av historiska data som är offentlig och 

därmed fullt möjlig för vem som helst att få tillgång till utan att innehållet förändras. 

Genom en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet för poängsättning på IGQS och 

utförande av regressioner finns goda möjligheter att utföra studien på samma sätt igen.  

 

Att vi har använt ett sedan tidigare beprövat mått, som är framtaget från tidigare studier 

och publicerat i en vetenskaplig artikel, som dessutom blivit granskad av andra 

sakkunniga forskare för att mäta kvalitet på bolagsstyrning talar för en bättre reliabilitet 

än ett mått som konstruerats av oss själva (Ejvegård, 1999, s. 70). För att ytterligare 

säkerställa att våra mätningar är tillförlitliga har vi jämfört våra kontrollvariabler med 

tidigare studie som tillämpat samma variabler i IGQS men då som 

undersökningsvariabler (Franck & Sundgren, 2012) och fått ett liknande resultat. Att vi 

i det deskriptiva avsnittet i studien uppmätt samma procentsatser på variablerna 

skuldsättningsgrad och spridningen bland aktieägarna, trots skillnad i storleken på 

populationen och ett par års mellanrum, tyder på att en viss stabilitet råder bland 

svenska noterade bolag.  

 

Vid insamlingen av data har informationen manuellt införts i ett Excel-dokument. För 

att minimera eventuella mänskliga misstag och fel vid inmatning, som kan ge 

missvisande resultat har bägge författarna varit delaktiga i detta arbete. Hänsyn har även 

tagits till begreppet interbedömarreliabilitet som handlar om tolkning av resultatet och i 

vilken grad vi, som observatörer är överens om hur resultatet ska tolkas. Det finns alltid 

en risk att subjektiva bedömningar kan komma att påverka tolkningen av resultatet om 

flera individer är inblandade (Bryman, 2011, s. 160). Skillnader som kan uppstå mellan 

olika individer vid tolkningsfel har minimerats genom att vi på förhand gjort upp ett 

schema om hur information ska tolkas, dessutom har författarna suttit bredvid varandra 

genom hela insamlingen, för att kunna enas om en bästa lösning om osäkerhet uppstått.  

8.4 Replikation 
Innebörden med reliabilitet är att det ska finnas tillförlitlighet i resultaten. Vid 

tillförlitliga resultat ges möjlighet att replikera, vilket innebär att om någon vid ett 

senare tillfälle önskar återskapa en studie med samma syfte och metod skall resultatet, 

förutsatt att populationen är oförändrad, bli den samma (Svenning, 2003, s. 67). En 

anledning till att genomföra en upprepning av en tidigare studie är för att påvisa att 

resultatet stämmer eller är det motsatta (Bryman, 2011, s. 49) I denna studie har 

sekundärdata, i form av publicerade rapporter, använts. Användning av sekundärdata 

innebär att påverkan av datamaterialet inte kan ske i samma utsträckning som vid 

utformning av enkätfrågor eller vid intervjuer (Bryman & Bell, 2005, s. 94). Processen 

för insamlingen av datamaterialet, blir därmed extra viktigt då det är i den delen av 

arbetet det uppstår en risk att reliabiliteten påverkas. För att maximera reliabiliteten i 

studiens metodkapitel har en detaljerad redogörelse gjorts för det valda 

tillvägagångssättet. Förutom att en detaljerad redogörelse underlättar förståelsen av 

tillvägagångssättet möjliggör den för en eventuell replikering av denna studie.  
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Appendix 1. Definition av oberoende enligt 
Svensk kod för bolagsstyrning 

4.4 Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen. För att avgöra en ledamots oberoende ska 

en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att 

ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen, varvid 

bland annat följande omständigheter ska vägas in i bedömningen
2
:  

• om ledamoten är verkställandedirektör eller under de fem senaste åren har varit 

verkställande direktör i bolaget eller ett närstående företag,  

• om ledamo en  r ans  lld eller  nder de  re senas e åren  ar var   ans  lld    ola e  

eller ett närstående företag,  

• om ledamo en er åller    e o e  dl   ers   n n    r råd eller  j ns er    ver 

styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i 

bolagsledningen,  

• om ledamo en  ar eller  nder de  senas e åre   ar haft omfattande affärsförbindelser 

eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett närstående 

företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller 

genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i 

annat företag som har en sådan affärsrelation med bolaget,
3
 

• om ledamo en  r eller  nder de  re senas e åren  ar var   del  are  , eller som ans  lld 

deltagit i revisionen av bolaget hos, bolagets eller ett närstående företags nuvarande 

eller dåvarande revisor,  

• om ledamo en   ll  r   re a sledn n en   anna    re a  om en s  relseledamo    de  a 

företag tillhör bolagsledningen i bolaget, eller  

• om ledamo en s år   e   n ra sl   - eller familjeförhållande till person i 

bolagsledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna 

persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning och 

betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.  

Mednärstående företag avses företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio 

procent av aktierna eller andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt 

till minst tio procent av avkastningen. Om bolaget äger mer än 50 procent av aktierna 

eller andelarna eller rösterna i ett annat företag anses bolaget indirekt inneha det senare 

företagets ägande i andra företag. 

  

                                                           
2
 Resultatet av valberedningens överväganden ska redovisas i enlighet med 2.6 tredje stycket fjärde 

punkten. 
3
 Denna punkt ska inte anses tillämplig på gängse affärsförbindelse som bankkund. 



 

4.5  Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

För att avgöra en ledamots oberoende ska omfattningen av styrelseledamotens direkta 

och indirekta relationer med den större ägaren vägas in i bedömningen.
4  

En 

styrelseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större ägare 

ska inte anses vara oberoende. 

 Med större aktieägare avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller 

mer av aktierna eller rösterna i bolaget. Om ett företag äger mer än 50 procent av 

aktierna eller andelarna eller rösterna i ett annat företag anses det förstnämnda företaget 

indirekt kontrollera det senare företagets ägande i andra företag. 

 

 

7.3 Revisionsutskott
5
 ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets 

ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en 

av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska 

även vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare.
6 

  

                                                           
4
 Resultatet av valberedningens överväganden ska redovisas i enlighet med 2.6 tredje stycket fjärde 

punkten. 
5

 Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott samt utskottets uppgifter finns i 8kap. 49a-b§§ 

aktiebolagslagen (2005:551). Hela styrelsen kan i enlighet med vad som anges i 8kap. 49a § andra stycket 

samma lag fullgöra utskottets uppgifter. 
6
 Enligt 8kap. 49a § första stycket aktiebolagslagen (2005:551)får utskottets ledamöter inte vara anställda 

av bolaget, och minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt 

bolagets större aktieägare och ha redovisnings- eller revisionskompetens. För kriterier för bedömning av 

oberoende, se 4.4 och 4.5. 



 

Appendix 2. Pearsons Korrelationsmatris 

 
  

 IGQS ObBols ObÄgs ObBolR ObÄgR 
And- 
KvinS 

And-
KvinR 

SKULD- 
SÄTT 

Ln 
NETTO 

VINST-
MARG 

SPRID-
DÄG 

IGQS 1,000           

ObBols 0,135 1,000          

ObÄgs 0,103 0,247 1,000         

ObBolR 0,186 0,542 0,247 1,000        

ObÄgR -,040 0,098 0,141 0,216 1,000       

And-
KvinS 

0,161 0,144 0,158 -0,027 0,188 1,000      

And-
KvinR 

0,189 0,055 0,184 0,029 0,232 0,663 1,000     

SKULD- 
SÄTT 

0,133 -0,078 -0,024 0,038 -0,119 0,014 0,038 1,000    

Ln 
NETTO 

0,511 0,032 -0,027 0,115 -0,035 0,229 0,115 0,269 1,000   

VINST-
MARG 

0,111 -0,065 -0,075 0,060 0,054 0,096 0,060 0,163 0,216 1,000  

SPRID-
DÄG 

0,196 0,080 0,353 0,162 0,409 0,076 0,162 -0,016 -0,029 0,015 1,000 



 

Appendix 3. VIF-värden från multipla linjära 
regressioner 

 

Modell VIF Modell VIF 

Regression  1  Regression 2  

ObBolS 1,090 ObBolS 1,065 

ObÄgS 1,241 ObÄgS 1,330 

AndKvinS 1,137 AndKvinS 1,131 

SKULDSÄTT 1,094 SKULDSÄTT 1,175 

LnNETTO 1,171 LnNETTO 1,307 

VINSTMARG 1,085 VINSTMARG 1,184 

SPRIDDÄG 1,149 SPRIDDÄG 1,204 

Regression  3  Regression 4  

ObBolS 1,134 ObBolS 1,175 

ObÄgS 1,277 ObÄgS 1,328 

AndKvinS 1,091 AndKvinS 1,210 

SKULDSÄTT 1,110 SKULDSÄTT 1,077 

LnNETTO 1,114 LnNETTO 1,143 

VINSTMARG 1,096 VINSTMARG 1,113 

SPRIDDÄG 1,274 SPRIDDÄG 1,134 

 

Modell VIF Modell VIF 

Regression 5  Regression 6  

ObBolS 1,070 ObBolS 1,161 

ObÄgS 1,369 ObÄgS 1,186 

AndKvinS 1,160 AndKvinS 1,166 

SKULDSÄTT 1,072 SKULDSÄTT 1,452 

LnNETTO 1,134 LnNETTO 1,602 

VINSTMARG 1,098 VINSTMARG 1,748 

SPRIDDÄG 1,249 SPRIDDÄG 1,090 

Regression 7  Regression 8  

ObBolS 1,155 ObBolS 1,193 

ObÄgS 1,551 ObÄgS 1,812 

AndKvinS 1,142 AndKvinS 1,323 

SKULDSÄTT 1,166 SKULDSÄTT 1,086 

LnNETTO 1,115 LnNETTO 1,229 

VINSTMARG 1,108 VINSTMARG 1,133 

SPRIDDÄG 1,403 SPRIDDÄG 1,575 
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