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Sammandrag: 

Syftet med denna avhandling var att undersöka ifall det existerar ett samband mellan bolagsstyrning och 
finansiell prestation, speciellt under en ekonomisk kris. 

Marknaden som undersöktes i denna avhandling var finansbranschen i USA före, under och efter den globala 
finansiella krisen 2008. Undersökningen utfördes med hjälp av paneldata, sammanlagt 581 observationer av 
147 företag. Tidsperioden för undersökningen var 2003–2017 och började året efter att Sarbanes-Oxley Act trätt 
i kraft. Undersökningsmetoder vilka användes var t-test samt regressionsanalys.  

Students t-test användes för att jämföra variablernas värden under deltidsperioderna före finanskrisen (2003–
2006), under finanskrisen (2007–2009) och efter finanskrisen (2010–2017) sinsemellan. Resultaten visade att 
kvaliteten på de interna bolagsstyrningsmekanismerna förbättrats konstant under åren, men som en helhet har 
kvaliteten på bolagsstyrning hållits oförändrad under alla tidsperioder. Detta bekräftar att det är lika viktigt att 
upprätthålla god och robust bolagsstyrning under alla ekonomiska omständigheter.  

Poolade och fast effekt regressionsmodeller användes till att analysera bolagsstyrningens inverkan på prestation 
och för att reda ut ifall god bolagsstyrning under finanskrisen bidragit till en mindre negativ prestation. 
Resultaten var till stor del, som förväntat insignifikanta, eftersom det är utmanande att empiriskt mäta 
bolagsstyrningens kvalitet. Resultaten visade ändå tecken på att bolagsstyrning, då hela tidsperioden togs i 
beaktande, haft en negativ inverkan på prestation inom finansbranschen. Detta kan bero på att robusta 
mekanismer är dyra att implementera och upprätthålla inom finansbranschen, men att det dyra priset av 
bolagsstyrning ändå är värt att på lång sikt betala, eftersom god bolagsstyrning fungerar som skydd mot 
oförutsägbara kriser och händelser. Resultaten av sambandet mellan bolagsstyrning och prestation under krisen 
var positivt och stöder därmed detta antagande. God bolagsstyrning hjälper företagen att överleva kriser och 
förebygga konkurser. 
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1 INTRODUKTION 

I efterspelet av företagsskandaler och ekonomiska kriser under de senaste decennierna, 
har betydelsen av god bolagsstyrning betonats både på mikro- och makronivå i 
ekonomin, det vill säga, både för individuella företag, samt för ekonomin som en helhet. 
Då ett företag, eller ekonomin är i kris upptäcks brister i bolagsstyrningsmekanismerna 
effektivare än under normala omständigheter. Därför är det inte heller slumpmässigt att 
reformer i bolagsstyrningsmekanismerna, såsom till exempel Sarbanes-Oxley Act och 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, äger rum kort efter kriser 
både på mikro- och makronivå. Det ökande intresset för bolagsstyrning har lett till en 
ständigt växande regelmiljö som har som syfte att förhindra kollapser av institutionerna. 
Samtidigt har företagen allt större press på att tillämpa bästa praxis och övertyga 
aktieägarna, samt företagets andra intressenter om mekanismernas hållbarhet och 
ansvarsfullhet. (Deloitte & Nyenrode Business University 2016, s. 6; Young 2003) 

God bolagsstyrning och finansiell prestation är något som ofta förknippas med varandra, 
men frågan lyder om det verkligen finns ett samband mellan bolagsstyrning och 
finansiell prestation, och är detta samband positivt, eller möjligtvis negativt? Har det 
ökande intresset för bolagsstyrning och de skärpta reglerna lett till ett mer effektivt sätt 
att leda företag och därmed förbättrad prestation?  

Enligt agentkostnadsteorin (Jensen & Meckling 1976), som är den centralaste och den 
mest tillämpade teorin i samband med bolagsstyrning, är bolagsstyrning nödvändigt för 
att förena företagsledningens och aktieägarnas intressen. Aktieägarnas mål är att få 
företagsledningen att agera på ett vinstmaximerande sätt och främja företagsprestation 
i avsikt att få avkastning på det investerade kapitalet. Bolagsstyrning i form av 
övervakning, bindning, incitament och sanktioner för trots allt med sig kostnader, vilket 
väcker frågor ifall nyttan företaget får av att satsa på goda och robusta 
bolagsstyrningsmekanismer, uppväger kostnaderna av att implementera dem. (Jensen 
& Meckling 1976, s. 323)  

Sambandet mellan bolagsstyrning och finansiell prestation är speciellt intressant att 
undersöka under ekonomiska kriser, eftersom företagen tenderar att prestera sämre då 
än under normala omständigheter. Ifall ett positivt samband mellan bolagsstyrning och 
prestation existerar, borde företag med bättre kvalitet på bolagsstyrning prestera bättre 
än företagen med sämre kvalitet på bolagsstyrning och uppleva därmed mindre negativa 
konsekvenser för sin affärsverksamhet under en ekonomisk kris. Finansmarknaden i 



2 
  

USA drabbades först och värst av finanskrisen 2008, varefter oron sedan spreds även till 
den reella ekonomin. Därmed kommer finansmarknaden i USA att undersökas närmare 
i denna avhandling. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka sambandet mellan bolagsstyrning och 
finansiella institutioners prestation i USA, speciellt under den globala finansiella krisen. 

1.2 Kontribution 

Bolagsstyrning och dess inverkan på finansiell prestation har forskats i mycket på olika 
marknader och under olika tidpunkter, men det råder ingen konsensus om det faktiska 
sambandet, eller om det ens finns något samband alls. Det råder inget tvivel om att 
bolagsstyrning är väldigt viktigt för företag i verkligheten, men kan detta bevisas 
empiriskt är osäkert. Bolagsstyrning är ett mångfacetterat fenomen, vilket gör det 
utmanande att sammanfatta det hela i ett numeriskt mått och mäta dess kvalitet med 
enbart kvantitativa undersökningsmetoder. Bolagsstyrningens kvalitet i tidigare 
undersökningar har både mätts med hjälp av enskilda mekanismer, samt med hjälp av 
olika index bestående av kollektioner av diverse bolagsstyrningsattribut. Denna 
avhandling kontribuerar till den existerande litteraturen genom att mäta 
bolagsstyrningens kvalitet med mått som inte tidigare har använts för samma ändamål.  

Eftersom bolagsstyrning numera är väldigt reglerat, till exempel genom Sarbanes-Oxley 
Act, och finns till för att hjälpa företagen att prestera bättre, är det allmänt antagna 
sambandet mellan bolagsstyrning och prestation ofta positivt, även om det finns 
undersökningar där sambandet mellan specifika mekanismer och prestation har påvisats 
vara negativt. Vissa mekanismers inverkan på prestation kan dessutom vara motsatt 
under kristider, än under normala omständigheter, samt vissa mekanismer kan ha 
motsatta effekter för olika företag.  

Orsaken till varför det är intressant att undersöka bolagsstyrningens inverkan på 
finansiell prestation under en ekonomisk kris, är att det nu gått över 10 år sedan den 
globala finansiella krisen 2008, som därmed möjliggör en lång uppföljningsperiod till 
studien. De flesta tidigare studier i ämnet är gjorda under finanskrisen, eller precis efter, 
så därmed fyller denna undersökning ett tomrum inom den existerande litteraturen med 
en förlängd tidsperiod och färsk data. Ekonomiska kriser har valts som infallsvinkel, 
eftersom bolagsstyrningsmekanismerna då sätts under ett verkligt stresstest.  
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Orsaken till att just finansiella institutioner har valts att undersökas i denna avhandling 
är, att till skillnad från brister hos icke-finansiella institutioners bolagsstyrning, har 
brister hos finansiella institutioners bolagsstyrning vida konsekvenser för hela ekonomin 
och kan bidra till uppkomsten av finansiella kriser. 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen är avgränsad till att undersöka finansiella institutioner i USA under 
tidsperioden 2003–2017. Den ekonomiska krisen som undersöks i denna avhandling är 
sålunda finanskrisen 2008 och tidsperioden för undersökningen är 15 år, för att 
möjliggöra en lång uppföljningsperiod. Eftersom Sarbanes-Oxley Act trädde i kraft år 
2002, valdes 2003 som början av undersökningens tidsperiod. Marknaden för 
avhandlingen är finansiella institutioner i USA, eftersom krisen fick sin början från 
finansbranschen i USA. Avgränsningen har gjorts för att underlätta tolkningen av 
resultaten, eftersom bolagsstyrningsaspekter, samt finansiella strukturer skiljer sig 
signifikant mellan finansiella och icke-finansiella företag, samt mellan olika länder. Alla 
de företag som är med i undersökningen tillhör samma industri, är inrättade i samma 
land, har huvudkvarter i samma land, samt är börslistade i samma land. Resultaten är 
mer jämförbara om bolagsstyrning undersöks inom en industri och ett land, eftersom 
mekanismerna då kan antas vara tillräckligt liknande. 

1.4 Disposition 

Avhandlingen fortsätter med att i kapitel 2 presentera teorier relaterade till 
bolagsstyrning, i kapitel 3 presenteras bolagsstyrningsmekanismer. Kapitel 4 handlar 
om kännetecknade drag för bolagsstyrning hos finansinstitut och kapitel 5 om 
bolagsstyrning i USA. I kapitel 6 presenteras tidigare forskning kring bolagsstyrningens 
inverkan på finansiell prestation under kristider. Empiri presenteras i de följande 
kapitlen genom att först presenteras data och variabler i kapitel 7 och sedan metodologi 
i kapitel 8. I kapitel 9 presenteras undersökningsresultaten, som sedan diskuteras vidare 
i kapitel 10 och kapitel 11 sammanfattar avhandlingen. 
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2 TEORIER OM BOLAGSSTYRNING 

Bolagsstyrning är ett mångfacetterat fenomen och det finns många olika definitioner av 
begreppet bolagsstyrning. Definitionen av bolagsstyrning är beroende av ens världsbild 
(Gillan 2006, s. 382). Därmed kan definitionen av bolagsstyrning variera även från land 
till land, eftersom alla länder har sina egna koder för bolagsstyrning, med sina egna 
centrala principer. Enligt ett agentperspektiv är bolagsstyrning en nödvändig funktion 
då ägande och kontroll är separerade från varandra. Bolagsstyrning handlar då om att 
säkerställa att finansiärerna av företaget får avkastning på det investerade kapitalet. 
(Shleifer & Vishny 1997, s. 737) En bredare definition på bolagsstyrning ges av Cadbury 
kommitténs rapport (1992), som var en av de första publicerade bolagsstyrningskoderna 
i världen, publicerad i Storbritannien, och som definierar bolagsstyrning som ett system 
genom vilket företaget leds och kontrolleras. U.S. Securities and Exchange Commission 
(SEC) (u.å.) definierar bolagsstyrning som ett ramverk, som bland annat kan bestå av 
bolagscharter och stadgar, formella policyn, regler och förordningar, som avgör hur ett 
företag leds och organiseras, samt dess framtida riktning.  

Till näst presenteras fyra fundamentala bolagsstyrningsteorier som forskare inom ämnet 
bolagsstyrning frekvent tillämpar. Teorierna som presenteras är agentkostnadsteorin, 
förvaltningsteorin, intressentteorin, samt resursberoendeteorin. 

2.1 Agentkostnadsteorin och bolagsstyrning 

Den centralaste teorin i samband med bolagsstyrning är agentkostnadsteorin, som är 
utvecklad av Jensen och Meckling i deras banbrytande artikel Theory of The Firm: 
Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure (1976). Teorin utgår ifrån 
separation av ägande och ledning av ett företag, ett koncept som introducerades först av 
Berle och Means år 1932 i boken The Modern Corporation and Private Property.  

Jensen och Meckling (1976, s. 308) beskriver ett agentförhållande som ett kontrakt 
mellan principalen (en eller flera) och agenten, under vilket principalen delegerar 
agenten olika tjänster relaterade till beslutsfattande. Om både principalen och agenten 
är nyttomaximerande individer, är intressekonflikter sannolika, eftersom principalen 
och agenten sällan har samma nyttomaximerande mål och därmed kommer inte agenten 
alltid att handla i principalens bästa intresse. Därmed finns det skäl för principalen att 
etablera incitament åt agenten så att agenten har skäl att följa kontraktet och därmed 
maximera även principalens nytta genom att maximera sin egen nytta. (Jensen och 
Meckling 1976, s.308) 
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Förutom incitament, finns det även skäl att inrätta övervakning av agenten. Både 
incitament och övervakning medför dock kostnader för principalen. Ibland förekommer 
det även kostnader för agenten i form av bindningskostnader, som handlar om att 
agenten försöker övertyga principalen om sin tillförlitlighet. Bindningskostnaderna 
finns för att övertyga principalen om att agenten inte kommer att handla skadligt för 
principalen, samt att om agenten handlar på det sättet, kommer agenten att gottgöra 
detta. (Jensen och Meckling 1976, s.308) 

Oberoende vem som betalar, är det omöjligt att utan kostnader säkerställa att agenten 
kommer att fatta beslut, som skulle vara de mest optimala ur principalens synvinkel. I 
de flesta agentförhållanden förekommer det positiva övervaknings- och 
bindningskostnader och därmed kan agentkostnader definieras som en summa av 
övervakningskostnader, bindningskostnader och kostnader i form av förluster, som 
förekommer då agenten fattar beslut som avviker från beslut som skulle maximera 
principalens nytta. (Jensen och Meckling 1976, s.308) 

Agentkostnadsteorin är en central teori i samband med bolagsstyrning, eftersom en av 
de renaste formerna av ett agent-principal förhållande är förhållandet mellan 
aktieägarna och företagsledarna. De vanligaste agentproblemen, såsom till exempel 
intressekonflikter, dyker upp i samband med separationen mellan ägande och ledning 
av ett företag. Aktieägarna agerar då som principaler och företagsledarna som ägarnas 
agenter i detta förhållande. (Jensen & Meckling 1976, s. 309) Dessa agentproblem 
klassas som typ I av agentproblem, men det finns även andra typer av agentproblem, till 
exempel agentproblem mellan stora aktieägare och små aktieägare (blockägare versus 
minoritetsägare) och kallas för agentproblem av typ II (Villalonga & Amit 2006, s 387). 

Bolagsstyrningens inverkan på finansiell prestation undersökt ur ett 
agentkostnadsperspektiv redogör för ifall nyttan företaget får av att satsa på olika 
robusta bolagsstyrningsmekanismer, uppväger kostnaderna av att implementera dem. 
Enligt agentkostnadsteorin är bolagsstyrningsmekanismerna utformade för att lindra 
intressekonflikter mellan ägarna och företagsledningen och finns till för att så gott som 
det går förena båda parternas intressen. Bolagsstyrning bör inrättas i form av 
övervakning, reglering, sanktioner och finansiella incitamentprogram. Dessa 
bolagsstyrningsmekanismer medför agentkostnader. (Jensen & Meckling 1976, s. 323) 

Idén är att belöna lämpligt beteende och bestraffa felaktigt beteende. Därmed bör 
incitament knytas till prestation och aktier så att företagsledaren har egenintresse att 
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maximera företagets vinst. Dålig prestation bestraffas genom uppsägning och avsked. 
Övervakning sköts av styrelsen som väljs av aktieägarna. Till övervakningsrollen ingår 
bland annat anställning och utvärdering av företagsledarna, inrättning av 
kompensationsplaner, samt avskedande vid behov. (Berk & DeMarzo 2014, s. 962–963)  

Denna övervakningsfunktion sköts effektivast då styrelseordföranden är en oberoende 
styrelseledamot, istället för företagets vd, eftersom risken då är mindre för att styrelsen 
skulle vara partisk för företagsledningens fördel. En situation där vd:n fungerar även 
som styrelseordförande kallas för vd-dualitet och har enligt agentkostnadsteorin en 
negativ anknytning till företagets prestation. Ifall företagets bolagsstyrning präglas av 
vd-dualitet, måste man med dyra incitament säkerställa att vd-styrelseordföranden har 
skäl att maximera aktieägarnas nytta. (Donaldson & Davis 1991, s. 50–51)  

I USA har styrelsen ett klart förtroendeuppdrag att övervaka aktieägarnas intressen, men 
i andra länder kan, eller måste även andra intressenters, såsom arbetstagarnas intressen, 
tas i beaktande (Berk & DeMarzo 2014, s. 963).  

2.2 Förvaltningsteorin och bolagsstyrning 

Även om agentkostnadsteorin kan anses vara det dominerande paradigmet inom 
forskning av bolagsstyrning, finns det även andra teorier som ofta tillämpas. Den andra 
väsentliga teorin i samband med bolagsstyrning är förvaltningsteorin, som ibland kan 
anses vara agentkostnadsteorins motsats. (Davis, Schoorman & Donaldson 1997, s. 20–
21)  

Davis, Schoorman och Donaldson (1997) argumenterar att agentkostnadsteorin bör 
kompletteras av ytterligare teori för att förklara även andra typer av mänskligt beteende 
än som agentkostnadsteorin föreslår. Agentkostnadsteorins utgångspunkt är att det 
alltid finns rum för intressekonflikter, eftersom både ägarna och företagsledarna drivs 
av personligt egenintresse, som sannolikt avviker från den andras intressen. 
Förvaltningsteorins utgångspunkt är däremot enhetliga intressen på lång sikt. (Davis, 
Schoorman & Donaldson 1997 s. 20–21)  

Enligt förvaltningsteorin baserar sig förhållandet mellan ägarna och ledarna på 
förtroende, där pro-organisatorisk beteende står i centrum för båda parterna. Största 
skillnaden mellan agentkostnadsteorin och förvaltningsteorin är tillvägagångssättet för 
företagsledarnas motivering. (Glinkowska & Boguslaw 2015, s. 89)  
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Enligt förvaltningsteorin behöver företagsledarna inga incitament för att motiveras till 
att agera för aktieägarnas bästa intresse, utan de gör det helt frivilligt. Företagsledarnas 
beteende drivs av altruism och kollektivism, eftersom allmännyttigt beteende maximerar 
nytta och värdesätts därmed högre än självbetjänande beteende. Därmed kan mängden 
resurser som behövs för att förena ägarnas och företagsledarnas intressen minimeras, 
eftersom övervakning, incitament och bindning inte längre behövs för att motivera 
företagsledarna. Effekten av sådana bolagsstyrningsmekanismer kan även antas vara 
motsatt, eftersom onödig kontroll kan leda till att företagsledarnas motivation sjunker, 
då de inte fritt kan fatta beslut. Ju mer makt ett företags vd har, desto bättre kommer 
vd:n att prestera och uppnå hög företagsprestation, samt hög aktieavkastning åt 
aktieägarna. Bäst skulle detta uppfyllas genom en ledningsstruktur där vd:n även skulle 
inneha posten som en styrelseledamot, helst som styrelseordförande, för att maximera 
koncentrationen av makt och auktoritet. Enligt förvaltningsteorin skulle koncentration 
av makt maximera vd-styrelseordförandens effektivitet, eftersom han då skulle ha det 
slutgiltiga ansvaret av alla beslut som fattas och därmed kunde han effektivt se till att 
alla mål nås. (Davis, Schoorman & Donaldson 1997 s. 24–26) 

Även belöning är något som agentkostnadsteorin och förvaltningsteorin har motsatta 
syn på. Enligt agentkostnadsteorin behövs externa belöningssystem för att motivera 
företagsledarna, eller agenterna, för att jobba för företagets bästa, medan enligt 
förvaltningsteorin räcker inre belöningar, som är immateriella och vars värde inte kan 
mätas i pengar. Inre belöningar är till exempel framsteg och chans att skapa 
meningsfullhet, som motiverar företagsledarna att arbeta hårdare för sitt företags bästa. 
(Davis, Schoorman & Donaldson 1997, s. 27–28) 

Enligt förvaltningsteorin behövs bolagsstyrning i en sådan form som främjar 
företagsledarnas roll som aktieägarnas förtroendeman, till exempel genom att ha 
beroende styrelseledamöter, samt vd-dualitet, istället för bolagsstyrning i form av 
övervakning och kontroll. En förvaltningsteoretisk synvinkel maximerar både ägarnas 
och företagsledarnas nytta, eftersom man inte behöver etablera dyra 
bolagsstyrningsmekanismer i form av övervakning och incitament för att förena 
intressen, eftersom företagsledarna anses vara lojala mot aktieägarna av sin egen vilja. 
Dock är det ägarna som bär risken av att en företagsledare istället skulle agera som en 
agent än som en förtroendeman. Därmed är det viktigt för aktieägarna att välja så 
kompetenta och pålitliga företagsledare som möjligt så att de kan säkerställa att 
företagsledarna kan anlitas i sin roll som en förtroendeman för aktieägarna. Definiering 
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av företagsledarnas efterlängtade kompetenser, och mätning samt säkerställande av 
pålitlighet, kan dock visa sig vara en aning utmanade, även om både ägarna och 
företagsledarna säkerligen skulle föredra bolagsstyrning enligt förvaltningsteorins syn, 
framför agentkostnadsteorins syn. (Davis, Schoorman & Donaldson 1997, s. 38–39; 
Deloitte & Nyenrode Business University 2016, s. 7) 

2.3 Intressentteorin och bolagsstyrning 

Den tredje teorin som anknyts till bolagsstyrning, som kanske bäst kan tillämpas för att 
analysera bolagsstyrning hos finansinstitut, är intressentteorin, som har en bredare syn 
på bolagsstyrning än förvaltningsteorin och agentkostnadsteorin, som båda enbart 
fokuserar på ledningsgruppen och aktieägarna. Enligt intressentteorin är god 
företagsprestation beroende av flera olika intressenters bidrag och det är 
företagsledningens uppgift att se till att alla intressenters intressen tas i beaktande och 
sedan balansera mellan dem. Att balansera mellan olika intressen kan vara utmanande, 
eftersom olika intressenters intressen kan stå i konflikt med varandra och intressenterna 
kan försöka influera företagsledningens beslut. (Deloitte & Nyenrode Business 
University 2016, s. 6; Freeman 1984, s. 48) 

Dessa intressenter, som alla på något sätt är engagerade inom, och har ett ekonomiskt 
intresse för ett företag, är exempelvis först och främst aktieägarna, anställda, kunder, 
leverantörer, kreditgivare och samhället. Enligt intressentteorin skall företaget beakta 
alla intressenter i strategiformuleringen. Lagar och regler har stiftats för att skydda 
mindre inflytelserika intressenter, och göra företag och deras styrelser mera 
demokratiska, eftersom ett företags styrelse kan antas vara partisk för 
företagsledningens och aktieägarnas fördel, om styrelsen inte har tillräckligt med 
oberoende medlemmar. Enligt intressentteorin borde företagens beslutsfattande vara 
transparent. Styrelser skall åtminstone vara medvetna om hur brett deras beslut kan 
påverka, och vad som ingår i företagets affärsverksamhet. Transparens levereras genom 
mekanismer relaterade till företagets samhällsansvar, eller Corporate Social 
Responsibility (CSR). Rättigheterna för företagets intressenter är ofta definierade i 
lagen, eller genom överenskomna kontrakt, som företag måste följa. Rykte och god 
företagsprestation är stort efterlängtade egenskaper för företag, därmed har företagen 
anledning att göra även ytterligare åtaganden åt intressenterna, än enbart de som är 
definierade i lagen, eftersom dessa egenskaper ofta förutsätter erkännande av bredare 
intressen. (Freeman & Reed 1983, s.89–104; Lopez-Arceis, Bellostas-Perezgrueso, 
Moneva-Abadia & Rivera-Torres 2018, s. 44; OECD 2015, s. 34) 
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Förutom rättigheter, har intressenter även plikter gentemot företaget enligt 
överenskomna kontrakt. En förutsättning till att intressenterna klarar av att uppfylla 
sina plikter är god informationsgång. Alla intressenter borde ha tillgång till relevant, 
tillräcklig och pålitlig information regelbundet. Kommunikation gällande misstankar om 
oetiskt handlande borde ske fritt mellan företagets intressenter och styrelsen. 
Bolagsstyrningens uppgift är således att säkerställa att information tilldelas jämlikt åt 
alla intressenter enligt deras rättigheter och plikter gentemot företaget, samt säkerställa 
obehindrad kommunikation inom företaget. (OECD 2015, s. 35) 

Enligt Shleifer och Vishnys (1997, s. 737) agentteoretiska definition av bolagsstyrning, 
handlar bolagsstyrning om att säkerställa att finansiärerna av företaget får avkastning 
på det investerade kapitalet. Med finansiärer menar de aktieägarna. Företaget kan 
förutom att finansieras med eget kapital, även finansieras med främmande kapital. Från 
intressentteorins synvinkel hjälper bolagsstyrning att säkerställa flödet av både eget och 
främmande kapital till företaget och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur. 
Företagens konkurrenskraft och långsiktig framgång är ett resultat av flera intressenters 
bidrag. Därmed borde företag erkänna intressenternas bidrag som en värdefull resurs. 
(OECD 2015, s. 34)  

Ett företags kvalitet på bolagsstyrning kan utvärderas genom dess förmåga att förhindra 
och lösa intressekonflikter mellan de olika intressenterna. Speciellt intressekonflikter 
mellan aktieägarna, gällande finansiella intressen, samt krav på hur brett sociala och 
miljömässiga aspekter skall beaktas i företagets bolagsstyrning. God bolagsstyrning 
definieras således bland annat genom hur bra företaget implementerar 
bolagsstyrningsmekanismer relaterade till CSR. Transparens och kontinuerlig 
växelverkan med företagets alla intressenter är speciellt relaterade till implementering 
av företagets CSR-strategi.  (Lopez-Arceis et al. 2018, s. 45–46) 

2.4 Resursberoendeteorin och bolagsstyrning 

En fjärde teori som tillämpas vid forskning av bolagsstyrning är resursberoendeteorin. 
Teorin introducerades originellt av Pfeffer och Salancik år 1978 och betonar styrelsens 
roll som rådgivare. Agentkostnadsteorin betonar styrelsens roll som en självständig 
kontrollmekanism, medan enligt resursberoendeteorin fungerar styrelseledamöter mer 
som strategikonsulter åt företagsledarna. (Carpenter & Westphal 2001, s.639) 

Resursberoendeteorin erkänner externa faktorers inflytelse på organisatoriskt beteende 
och beroende på sammanhanget, kan företagsledarna lyckas förminska den externa 
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risken och beroendeförhållandet till utomstående intressenter (Hillman, Withers & 
Collins 2009, s. 1404). 

Pfeffer och Salancik (1978, s. 163) framhäver fyra stycken förtjänster som bolagsstyrelser 
förser sina företag med: information i form av rådgivning, tillgång till 
informationskanaler mellan företaget och den externa omgivningen, fördelaktig åtkomst 
åt resurser, samt legitimitet. Styrelsen fungerar alltså som en förenande länk mellan 
företaget och dess externa omgivning. Styrelsen förser företaget med resurser i form av 
styrelsekapital, som består både av humankapital och relationskapital. Relationskapital 
består av nätverksbindelser till andra företag och av externa ansvarsförbindelser, medan 
humankapital innefattar personliga karaktärsdrag såsom, erfarenhet, kompetens, och 
rykte. Dessa resurser, eller styrelsekapital, har en direkt koppling till företagets 
prestation, eftersom det är tack vare dessa resurser som styrelsen förser företaget med, 
företagets transaktionskostnader, osäkerheten och beroendeförhållandet mellan 
företaget och de externa ansvarsförbindelserna minskar, samt företagets 
överlevnadsmöjligheter ökar. Styrelsens sammansättning (oberoende och storlek) spelar 
en viktig roll i hur företaget sedan kommer att utnyttja dessa resurser. (Hillman & Dalziel 
2003, s. 383–386) 

Styrelsearvode kunde nämnas som stöd till resursberoendeteorin. Styrelseledamöterna 
kompenseras för sitt uppdrag inom företaget och därmed har de ett incitament att göra 
sitt bästa. Om en styrelseledamots prestation å andra sidan inte alls uppfylls, ersätts 
ledamoten.  
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3 BOLAGSSTYRNINGSMEKANISMER 

I detta kapitel presenteras bolagsstyrningsmekanismer och vad det finns för olika sätt 
att försöka mäta bolagsstyrningens kvalitet. 

Bolagsstyrningsmekanismer är ekonomiska och legala institutioner som uppdateras 
genom politiska processer (Shleifer & Vishny 1997, s 738). Mekanismerna kan fungera 
olika under kriser jämfört med normala omständigheter, eftersom det finns både 
kostnader och fördelar som är förknippade med mekanismerna och mekanismerna är 
oftast optimerade för normala omständigheter. Under en finansiell kris kan kostnaderna 
av en mekanism överskrida dess fördelar och detta kan sedan ha en signifikant inverkan 
på prestationen. (van Essen, Engelen & Carney 2013, s.202)  

Reformer i mekanismerna förekommer ofta som statliga myndigheters reaktioner på 
ekonomiska kriser och på företagsskandaler- och konkurser, eftersom brister i 
mekanismerna lättast dyker fram i extrema situationer. Reformernas avsikt är att 
förebygga uppkomsten av liknande kriser i framtiden. Bolagsstyrningens kvalitet är mer 
avgörande under kriser än under normala omständigheter, eftersom en kris kan tvinga 
investerarna att se och ta ansvar för svagheterna som finns i företagets 
bolagsstyrningsmekanismer. Troligt är att svagheterna funnits redan länge, men 
företaget har kunnat ignorera dem under normala omständigheter. (Mitton 2002, s. 216) 

Bolagsstyrningsmekanismerna och deras förhållande till företagsprestation undersöks 
ofta separat, med fokus på ett, eller några mekanismer i taget. Det finns dock ett växande 
behov av att undersöka hur mekanismerna fungerar tillsammans som en samling av 
mekanismer, eftersom mekanismernas effektivitet är beroende av hur bra de fungerar 
tillsammans. Mekanismerna kan antingen ersätta, eller komplettera varandra. 
(Misangyi & Acharya 2014, s. 1682–1684) 

Generellt brukar man åtskilja mellan externa och interna bolagsstyrningsmekanismer. 
Vidare kan man även åtskilja mellan ifall mekanismerna är avsedda för övervakning, 
eller för att förena företagsledarnas intressen med aktieägarnas intressen (Misangyi & 
Acharya 2014, s. 1682).   

En enkel balansräkningsmodell som kan åskådas i Figur 1 beskriver förenklat 
förhållandet mellan de interna och externa bolagsstyrningsmekanismerna av ett företag.  
Ett företag går i konkurs, eller faller i insolvens ifall både de interna och externa 
mekanismerna brister (Walsh & Seward 1990, s. 444). 
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Figur 1 Bolagsstyrning i en enkel balansräkningsmodell (Gillan 2006, s. 382) 
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Interna bolagsstyrningsmekanismer är element innanför företaget, såsom styrelsen och 
företagsledningen, medan de externa bolagsstyrningsmekanismerna är element utanför 
företaget, såsom aktieägarna och kreditgivarna. I denna modell fungerar företagsledarna 
som agenter för aktieägarna av företaget och fattar beslut å deras vägnar om vilka 
tillgångar företaget skall investera i och hur företaget skall finansiera detta. I denna 
modell finns det en tydlig separation mellan dem som förser företaget med kapital och 
mellan dem som sedan förvaltar kapitalet. (Gillan 2006, s. 382)  

Styrelsen är den viktigaste av de interna bolagsstyrningsmekanismerna och har det 
slutgiltiga ansvaret för ett företags verksamhet. Styrelsens uppgift är att erbjuda 
rådgivning, anställa, avskeda och styra vd:ns verksamhet. Styrelsen bestämmer även om 
vd:ns kompensation. (Jensen 1993, s. 862) Interna bolagsstyrningsmekanismer är 
skapade för att säkerställa optimal företagsprestation. Företagsprestationen är därmed 
beroende av den underliggande mekanismens effektivitet. (Walsh & Seward 1990, s. 442) 

Externa bolagsstyrningsmekanismer uppstår ifrån företagets behov av att anskaffa 
kapital. Företaget kan anskaffa tilläggskapital genom att emittera nya aktier, eller genom 
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skuld. (Gillan 2006, s. 382) Då behövs bolagsstyrning till för att säkerställa finansiärerna 
av att de får avkastning på sitt investerade kapital (Shleifer & Vishny 1997, s. 737).  

Aktieägarna väljer sina styrelserepresentanter, som enligt lagen är förpliktade gentemot 
aktieägarna. Enligt ett bredare perspektiv av bolagsstyrning, skall även andra 
intressenters behov tas i beaktande. Dessa intressenter är bland annat de som företaget 
har avtalsförhållanden med, det vill säga de anställda, leverantörer och företagets 
kunder. (Gillan 2006, s.383; Jensen & Meckling 1976, s.310) Även samhället, det vill 
säga, marknaden där företaget är verksamt i, den politiska omgivningen, samt lagar och 
regler tillhör den bredare synen av bolagsstyrning från intressentteorins synvinkel. Ett 
exempel på hur lagar och politik har inflytelse på företagens bolagsstyrning är till 
exempel genom Sarbanes-Oxley Act. (Gillan 2006, s.383)  

Brister och misslyckanden av de interna bolagsstyrningsmekanismerna brukar aktivera 
användandet av de externa mekanismerna, eftersom ifall kostnaderna för 
implementering av till exempel övervakning blir för höga, kan de externa mekanismerna 
istället skydda företaget från konkurs (Walsh & Seward 1990, s. 434). 

Till näst ges en närmare beskrivning av några av de viktigaste 
bolagsstyrningsmekanismerna och om deras presumtiva inverkan på finansiell 
prestation. 

3.1 Ägarstruktur 

Ägarstruktur är en effektiv bolagsstyrningsmekanism, eftersom ju mer aktier en enskild 
aktör äger vare sig det är frågan om blockägarskap av till exempel en familj, eller ett 
institutionellt blockägarskap, så har denna aktör större incitament för att övervaka 
företagsledningen och mer auktoritet att påverka (Shleifer & Vishny 1986, s.462). Det 
finns dock en potentiell nackdel i samband med en koncentrerad ägarstruktur och detta 
är möjligheten till att stora ägare skulle använda sin makt till att utvinna privata 
förmåner med hjälp av sin kontroll över företaget (van Essen, Engelen & Carney 2013, 
s.203). Ägarstrukturens effekt på företagsprestation beror på företagets storlek. Ju större 
företag desto större effekt har ägarstrukturen. (Hanafi. Setiyono & Sanjaya 2018, s. 206) 

3.1.1 Institutionellt ägarskap 

Institutionellt ägarskap anses vara en viktig extern bolagsstyrningsmekanism för 
övervakning och disciplinering av företagsledarna. Mekanismens effektivitet är 
beroende av hur aktiv roll dessa institutionella ägare väljer att ha i företagets verksamhet. 
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En aktiv roll kan vara kostsam och därmed har institutionella ägare incitament att 
favorisera investeringar i företag med fungerande bolagsstyrning, för att inte själv 
behöva ingripa. Institutionella investerare brukar inneha stora portföljer av företag de 
har ägarandelar i, som därmed medför höga övervakningskostnader och därmed har de 
incitament att investera i företag med bättre bolagsstyrning. (Bushee, Carter & Gerakos 
2014, s.124)  

Aggarwal, Erel, Ferreira och Matos (2011, s. 173) undersökte ifall det existerar ett 
samband mellan förändringar i omfattningen av institutionellt ägarskap och 
företagsprestation. Resultaten från deras undersökning visar att det finns ett positivt 
samband mellan institutionellt ägarskap och Tobins Q. Erkens, Hung och Matos (2012, 
s. 390) kom fram till att företag med fler institutionella ägare presterade sämre under 
finanskrisen än företag med mindre grad av institutionellt ägarskap. Detta eftersom 
extern övervakning kan främja risktagande, som har som avsikt att öka 
aktieavkastningen. Institutionella ägare vill ofta likvidera sina aktier väldigt fort ifall de 
är missnöjda med resultaten (van Essen, Engel & Carney 2013, s. 203). 

3.1.2 Blockägarskap 

Blockägarskap betyder att det finns en investerare, eller en grupp av investerare som 
innehar ett stort block av aktier i ett företag. 5 % brukar ofta anses som ett tröskelvärde. 
I och med att de äger en stor del av företaget har de därmed också makt att påverka beslut 
som fattas. Speciellt externa blockägare fungerar bra som en effektiv mekanism för 
övervakning. (Misanguy & Acharya 2014, s. 1691)  

En koncentrerad ägarstruktur kan vara fördelaktig, eftersom stora ägare har incitament 
att övervaka ledningen, eftersom den avkastning de får av en ökning i aktievärde är ofta 
större än kostnaderna för övervakning. Dock är det alla aktieägare som gynnas av 
värdeökning och detta kan leda till fripassagerar-problem. (Shleifer & Vishny 1986, s. 
463) Dock finns det även potentiella nackdelar med stora ägare och detta är deras 
möjlighet till att utvinna privata fördelar av makt. Under finansiella kriser kan stora 
ägare dessutom försöka minimera sina egna förluster genom att ”tunnla” resurser ut ur 
företaget, så att minoritetsägarna bär största förlusten. (van Essen, Engel & Carney 2013, 
s. 203) 
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3.2 Styrelsens sammansättning 

Styrelsens roll i företagens bolagsstyrning är viktig. Styrelsen har en förpliktelse 
gentemot aktieägarna att erbjuda både rådgivning och övervakning. Traditionellt har 
forskning om styrelser fokuserat på sambandet mellan styrelsens sammansättning och 
bolagets prestation där styrelsens storlek och styrelsens oberoende är bland de mest 
forskade styrelseattributen. (Gillan 2006, s. 385) Enligt Jensen (1993, s. 862) fungerar 
styrelsen som den viktigaste interna bolagsstyrningsmekanismen och har det slutgiltiga 
ansvaret för företagets verksamhet. 

3.2.1 Styrelsens storlek 

Det finns bevis på att ett samband mellan styrelsens storlek och företagsprestation 
existerar och detta förhållande är enligt flesta studier omvänt. Yermacks (1996) studie 
om amerikanska företag stöder detta antagande. Resultaten i hans forskning visar att 
största förändringen i företagens aktiepriser skedde vid publiceringsdagen av en nyhet 
om styrelsens förminskning, eller utvidgning. Även om styrelsens kapacitet för att 
övervaka företagsledningen ökar i samband med större styrelse, så avväger ändå 
nackdelar, såsom långsammare beslutsfattande, som en stor styrelse medför denna 
fördel. Bolagsstyrning blir alltså mindre effektivt ju större företagets styrelse är och detta 
leder sedan till försämrad företagsprestation. (Yermack 1996, s. 186–187) Grove, Patelli, 
Victoravich och Xu (2011, s. 418) fann ett negativt samband mellan företagsprestation 
och styrelsens storlek under finanskrisen. 

3.2.2 Styrelsens oberoende 

Vanligtvis består en styrelse av flera beroende ledamöter, det vill säga ledamöter som 
även innehar en position i företagsledningen inom företaget. Beroende ledamöter kan 
anses som en viktig källa för företagsspecifik information, vilket kan även göra 
beslutsfattandet mer effektivt. Sambandet mellan styrelsens grad av beroende och 
prestation är ett debatterat ämne och det är inte entydigt ifall sambandet är positivt, eller 
negativt, eftersom det finns både kostnader och fördelar relaterade till beroende 
ledamöter. (Rosenstein & Wyatt 1997, s. 230)  

Vd-dualitet är en mekanism som är nära besläktad med styrelsens oberoende, eftersom 
om en vd även innehar en position inom styrelsen förblir han väldigt mäktig och kan leda 
till att styrelsens övervakningsroll äventyras, eftersom vd-styrelseledamoten då lätt kan 
manipulera styrelsens agenda och kontrollera informationsflödet. Samma gäller 
beroende ledamöter, även deras övervakningsroll kan äventyras och därför anses 
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oberoende ledamöter som de mest vaksamma övervakare. Även om vaksam övervakning 
kan anses vara viktigt, uppväger fördelen av de oberoende ledamöternas vaksamhet inte 
nödvändigtvis fördelen av de beroende ledamöternas överlägsenhet när det gäller 
informationsåtgång. Beroende ledamöter kan snabbare agera när en kris inträffar tack 
vare den information de har. Därmed kan man anta att styrelsens oberoende är viktigt 
och representerar bästa praxis under stabila omständigheter, men under finansiella 
kriser då snabba reaktioner behövs, är det effektivare med beroende styrelseledamöter. 
(van Essen, Engel & Carney 2013, s. 204)  

För banker kan styrelsens oberoende generellt antas vara dåligt, eftersom en oberoende 
styrelse inte har tillräckligt med expertis för att övervaka vd:n (Adams 2012, s. 32). 

3.3 Mätning av bolagsstyrningens kvalitet 

Bolagsstyrning är viktigt för företagen, men att bevisa det empiriskt är inte så enkelt, 
eftersom bolagsstyrning är ett så mångfacetterat fenomen och därmed svårt att 
sammanfatta i ett enda mått. Bolagsstyrningens kvalitet har man försökt att mäta på 
många olika sätt. Både kvalitatitativa och kvantitativa metoder har använts. Det har varit 
populärt att mäta bolagsstyrningens kvalitet och till exempel dess inverkan på finansiell 
prestation genom att analysera särskilda bolagsstyrningsmekanismer, såsom de 
mekanismer som precis presenterades, eller genom att analysera en samling av dem, för 
att även undersöka ifall vissa mekanismer på olika verksamhetsnivåer kompletterar, 
eller ersätter varandra. Bolagsstyrningens kvalitet kan även mätas genom att kombinera 
olika individuella bolagsstyrningsattribut till numeriska mått. Dessa mått används i flera 
empiriska undersökningar, men har både styrkor och svagheter. Ett 
bolagsstyrningsattribut kan vara värdefullt för ett företag, men förstöra värde för ett 
annat företag, så på teoretiska grunder finns det inte nödvändigtvis något samband alls 
mellan ett sådant attribut och företagsprestation. (Beltratti & Stulz 2012, s. 8) 

3.3.1 Bolagsstyrningsindex 

Fler forskare har konstruerat egna kvantitativa bolagsstyrningsindex bestående av en 
samling av attribut på olika verksamhetsnivåer som de anser vara avgörande för god 
bolagsstyrning. I en känd forskning av Gompers, Ishii och Metrick (2003) konstruerar 
författarna ett ”Governance Index”, G-poäng, av 24 bolagsstyrningsavsättningar från 
1500 företag under 1990-talet. Företagen är klassificerade enligt följande principer: 
företag med högsta poängen har de mäktigaste företagsledningarna och därmed har 
aktieägarna inom dessa företag minst makt och inom företagen med de lägsta poängen 
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har aktieägarna starkaste rättigheter och företagsledningarna inom dessa företag har 
minst makt. Resultaten från deras undersökning visar att det finns ett samband mellan 
bolagsstyrning och abnorm avkastning, samt mellan företagsprestation. I båda fallen var 
sambandet omvänt, alltså negativt. Det vill säga, ju mindre G-poäng, desto bättre 
företagsprestation mätt som Tobins Q. (Gompers, Ishii & Metrick 2003, s. 109–110) 

Alla bolagsstyrningsindex är inte konstruerade för enbart vetenskapliga ändamål, utan 
dessa konstrueras även för kommersiella syften. Det finns flera företag som konstruerat 
sina egna index för att mäta bolagsstyrningens kvalitet, som de sedan använder som 
hjälp till att betygsätta företag baserat på kvaliteten av deras bolagsstyrning. Dessa betyg 
kan sedan ha en signifikant inverkan på deras kunders investeringsbeslut.  

Några kända exempel på dessa företag med egna index är Institutional Shareholder 
Services (ISS) med måttet Corporate Governance Quotient (CGQ), Glass Lewis, 
GovernanceMetrics International (GMI) och The Corporate Library (TCL). De rankar 
kvaliteten på företagens bolagsstyrning, ger råd åt aktieägarna och pressar för 
förändringar. Dessa företag förvaltar enorma summor (flera biljoner) av kapital och har 
stora institutionella kunder. Dessa företags mått anses som mer pålitliga och valida än 
mått utvecklade av akademiker, eftersom kommersiella företag har tillgång till att 
exempelvis använda olika sofistikerade kvantitativa algoritmer för att förmodligen fånga 
sambandet mellan bolagsstyrning och företagsprestation. (Daines, Gow & Larcker 2010, 
s. 439–442) 

Bolagsstyrningsindex konstruerade av akademiker kan därmed ses som mer naiva och 
som mindre noggranna mått, eftersom de baserar sig ofta på att beräkna antalet ”goda” 
och ”dåliga” bolagsstyrningsmekanismer för varje företag och sedan fördela dem jämna 
vikter, även om deras betydelse kan variera och mekanismerna antingen kan ersätta, 
eller komplettera varandra. Dessutom brukar kommersiella index klassificera varje 
företag i förhållande till dess industri, storlek och jämförelseföretag. Akademiska index 
använder däremot oftast bara absoluta mått, som inte tar i beaktande att 
bolagsstyrningsmekanismerna tenderar att variera mycket mellan olika industrier. 
Kommersiella företag har ofta också bättre tillgång till stora databaser och till data från 
flera olika källor, eftersom de har resurser för det. Akademiker däremot har ofta bara 
tillgång till ett begränsat antal källor för data, som dessutom kan vara partiska för vissa 
bolagsstyrningsfaktorer. (Daines, Gow & Larcker 2010, s. 441) 
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Det är inte enbart de akademiska måtten som har brister, utan även de kommersiella 
måtten, som inte undersökts lika mycket som akademiska mått, har nackdelar. 
Kommersiella mått har svårigheter i att förutspå framtida prestation, eftersom de 
tenderar att vara bakåtblickande. Överlag är det svårt att fånga kvaliteten på företagens 
bolagsstyrning till ett enda mått i och med att bolagsstyrning är så mångfacetterat 
fenomen. Således är det ännu svårare att betygssätta de olika måtten och avgöra vilket 
mått som mäter bäst bolagsstyrningens kvalitet. (Daines, Gow & Larcker 2010, s. 442) 

Oberoende vilket index av akademiker, kommersiellt företag och så vidare det är frågan 
om, så brukar bolagsstyrningens kvalitet eftersträvas att mätas med hjälp av liknande 
indexerade faktorer. 

3.3.1.1 ESG-Index 

Hållbar investering har blivit populärt bland investerare och är relaterat till det växande 
allmänna intresset för hållbarhetsfrågor. Frågor gällande till exempel, klimatförändring, 
mänskliga rättigheter och bolagsstyrning betonas i dagens globaliserade värld och under 
finansiella kriser. ”ESG” mäter hållbarhet och består av tre pelare ”environmental” 
”social” och ”governance”. Det finns flera kommersiella företag som konstruerat egna 
ESG-index som stöd till investerarnas investeringsbeslut, bedömning av risk och 
identifiering av nya möjligheter. En pelare mäter faktorer relaterade till omgivningen, en 
till samhället och en till bolagsstyrning. För varje pelare räknas en egen poäng, som 
sedan kombineras till en sammansatt ESG-poäng. Bolagsstyrningens kvalitet mäts med 
hjälp av olika faktorer relaterade till hur bra företaget sköter sin bolagsstyrning. 
(Thomson Reuters u.å.)  

Thomson Reuters ESG-index, som är det index som används i denna avhandling består 
sammanlagt av 427 faktorer: 114 omgivningsrelaterade faktorer, 169 samhällsrelaterade 
faktorer, samt 123 bolagsstyrningsrelaterade faktorer (Thomson Reuters 2019a). 

Vidare kan de 114 omgivningsrelaterade faktorerna indelas i tre särskilda kategorier där 
37 faktorer är relaterade till resursanvändning, 47 till emissioner, samt 30 till 
innovationer (Thomson Reuters 2019a). 

De 169 samhällsrelaterade faktorerna består av 64 arbetskraftsrelaterade faktorer, 14 
faktorer gällande mänskliga rättigheter, 37 kommunsrelaterade faktorer, samt 54 
produktansvarsrelaterade faktorer (Thomson Reuters 2019a). 
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De 123 bolagsstyrningsrelaterade faktorerna kan indelas i 64 företagsledningsrelaterade 
faktorer, 48 faktorer gällande aktieägarna, samt 11 gällande implementering av strategi 
för företags samhällsansvar, eller CSR (Thomson Reuters 2019a). 

Vikten av bolagsstyrningspelaren i den sammansatta ESG-poängen är 30,5 % med 19 % 
vikt på företagsledningen, 7 % på aktieägarna och 4,5 % på CSR-strategi. Detta betyder 
att då enbart bolagsstyrningspoängen tas i beaktande får företagsledning 62,30 % vikt, 
aktieägarna 22,95 % vikt och CSR-strategi 14,75 % vikt. (Thomson Reuters 2019b, s. 8)  

Enbart bolagsstyrningsrelaterade faktorer är av intresse i denna avhandling och den 
sammansatta bolagsstyrningspoängen, samt företagsledningspoängen, som är en del av 
den totala bolagsstyrningspoängen, används som mått på bolagsstyrningens kvalitet i 
denna undersökning. Företagsledningspoängen, som mäter den interna styrningen, 
bland annat ledningens, samt styrelsens struktur, har en stor vikt av den totala 
bolagsstyrningspoängen, eftersom som tidigare konstaterats, brukar styrelsen anses som 
den viktigaste interna bolagsstyrningsmekanismen. Företagsledningspoängen 
innehåller flera olika styrelseattribut, som till exempel styrelsens storlek, oberoende, 
diversitet, erfarenhet, kompensation, vd-dualitet, med mera.  

De andra delarna av den totala bolagsstyrningspoängen, det vill säga aktieägarna och 
CSR-strategi, är mer relaterade till bredare verksamhetsnivåer, samt fler intressenter, 
och får därför inte lika stort vikt som de interna mekanismerna, även om de också 
innehåller en del mekanismer relaterade till intern styrning. Även om intern styrning är 
det som ofta undersöks, är exempelvis CSR-strategi, eller företagets samhällsansvar, 
ändå en viktig del av bolagsstyrningen, speciellt inom finansbranschen. CSR-strategi är 
viktigt, eftersom finansinstitut har ett klart samhällsansvar som finansiärer och därför 
beaktas även denna verksamhetsnivå. En tabell med alla 123 faktorer i de tre olika 
kategorierna som ingår i den totala bolagsstyrningspoängen av Thomson Reuters ESG-
index kan hittas i Bilaga 1 på sidan 85. 
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4 KÄNNETECKNANDE DRAG FÖR BOLAGSSTYRNING HOS 
FINANSINSTITUT 

Brister och allmänna svagheter i bolagsstyrning hos finansiella institutioner bidrar både 
direkt och indirekt till uppkommandet av finansiella kriser i ekonomin. Därmed har 
bolagsstyrning hos finansinstitut betydelsefulla konsekvenser för den allmänna 
makroekonomiska tillväxten och för den finansiella stabiliteten av hela ekonomin. 
Förbättringar i särskilda bolagsstyrningsprinciper som ett resultat av bland annat 
Sarbanes-Oxley Act, har lett till bättre och tillförlitligare värderingar av finansiella 
institutioner, samt nedsatta riskåtgärder. Satsningar i god bolagsstyrning hos 
finansinstitut kan dock också påverka deras prestation negativt ifall kostnaderna av de 
goda bolagsstyrningsprincipernas implementering överskrider nyttan. Kollapser av 
finansiella institutioner och misskötsel inom finansbranschen har visat att det finns en 
koppling mellan brist på god bolagsstyrning och utsatthet till systemiska risker och 
förseelser inom branschen. (Kirkpatrick 2009, s. 2; Zagorchev & Gao 2015, s. 18) 

Givet att finansiella institutioner tenderar att vara mycket sammankopplade, kan ett 
nederlag av en stor bank skapa en ”snöbollseffekt” och därmed leda till insolvens, eller 
betalningssvårigheter även hos andra banker. Chocker i banksystem tenderar att vara 
korrelerade och hör ihop med bankrusningar, systemiska kriser och allmän 
makroekonomisk oro. En bankrusning kan leda till allmän brist på förtroende i hela 
banksystemet. Detta kan sedan skapa misstro hos andra banker, som sedan skapar 
indirekta konsekvenser även för andra branscher. Dålig bolagsstyrning hos somliga 
finansiella institutioner kan antingen direkt, eller indirekt bidra till vidsträckta negativa 
konsekvenser för hela det finansiella systemet av ett land. (Alexander 2006, s. 19; 
Zagorchev & Gao 2015, s. 21) 

Finansiella institutioners investeringsprojekt med hög risk har därmed bredare påföljder 
för marknaderna än icke-finansiella institutioners investeringsprojekt, eftersom de för 
med sig högre sociala kostnader. God bolagsstyrning hos finansiella institutioner, 
speciellt hos banker, är då ytterst viktigt på grund av de höga sociala kostnaderna för 
ekonomin av bankers risktagande. Banker har incitament att underprissätta finansiell 
risk, eftersom de inte bär hela summan av de sociala kostnaderna själva. Bankers 
bolagsstyrning handlar till stor del om att minimera dessa sociala kostnaderna. Eftersom 
det är staten som sköter den finansiella regleringen av finanssektorn, så måste de stifta 
lagar och regleringar som ser till att bankers och andra finansiella institutioners 
bolagsstyrning förhindrar överdrivet risktagande. En känd utgivare av regelverk för 
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finansinstitut globalt är till exempel Baselkommittén. (Alexander 2006, s. 17–19; 
Zagorchev & Gao 2015, s. 21) 

Finansiella och icke-finansiella institutioner har liknande strukturer. Båda har bland 
annat aktieägare, långivare, styrelser och företagsledningar. Även om det finns många 
likheter mellan dem, så finns det även några särskilda skillnader när det gäller 
sammanställningen av deras bolagsstyrning. Det finns några specifika kännetecknande 
drag för bolagsstyrning hos finansiella institutioner. (Zagorchev & Gao 2015, s. 19) 

För det första tenderar finansiella institutioner att vara mer transparenta och ha större 
informationsasymmetrier än icke-finansiella institutioner. Detta kommer fram till 
exempel genom att finansiella institutioner, såsom banker, kan växla och dölja kvaliteten 
på sina tillgångar snabbare jämfört med icke-finansiella företag. (Levine 2004, s. 2–3; 
Zagorchev & Gao 2015, s. 19) 

För det andra är speciellt banker väldigt reglerade jämfört med icke-finansiella företag. 
De har specifika insättningsgarantier på grund av deras betydelse för ekonomin, samt på 
grund av krav på deras transparens. Olika slags internationella organisationer kan 
ytterligare förstärka statlig reglering genom att skapa globala standarder och principer 
för finansiella institutioner (till exempel Baselkommittén). Statliga insättningsgarantier 
hjälper till att skapa förtroende för banksystemet och att förebygga bankrusningar. Detta 
kan dock skapa problem med moralisk risk, eftersom banker kan ägna sig åt överdrivet 
risktagande och deponenter har då mindre incitament att övervaka banker. 
Deponenters, eller kreditgivarnas övervakning fungerar som en viktig funktion, som är 
direkt sammankopplad till ändamålet av att minska förekomsten av bedrägerier inom 
banker. Moralisk risk förekommer också på grund av att bankers aktieägare kan olagligt 
införa en del av sina förluster till tredje parter. (Levine 2004, s.3; Macey & O’hara 2003, 
s. 97; Zagorchev & Gao 2015, s.20) 

Som tredje kännetecknande drag borde finansiella institutioner och deras företagsledare 
upprätta förtroendeuppdrag både gentemot deras aktieägare, såväl som mot deras andra 
intressenter. Detta är emot den allmänna snäva synen på att ett företag bör ha 
förtroendeuppdrag enbart gentemot aktieägarna. Styrelser för finansiella institutioner 
har alltså större press utifrån att även tillfredsställa andra intressenters än enbart 
aktieägarnas krav än de icke-finansiella institutioners styrelser har. Givet att banker 
tenderar att ha relativt större skuldsättning än icke-finansiella företag, finns det större 
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allmän intresse för deras ansvar för deponenter, långivare och aktieägarare. (Adams 
2012, s. 13; Macey & O’hara 2003, s.92–94; Zagorchev & Gao 2015, s.20)  

Till skillnad från icke-finansiella institutioner så skapar nedläggningar av banker mer 
vidsträckta negativa konsekvenser för hela samhället. En nedläggning kan i värsta fall 
bidra till uppkomsten av en global ekonomisk kris. Finanskrisen kan i stor uträckning 
anknytas till brister och svagheter i bolagsstyrningsmekanismer. Dålig bolagsstyrning 
hos banker, samt bankkriser, skapar enorma negativa konsekvenser för andra företag, 
för samhället, samt för hela den ekonomiska utvecklingen. Detta beror på den systemiska 
risken som är förknippad med finansiella institutioner. Finansiella institutioner tenderar 
således att ha fler intressenter än icke-finansiella företag, eftersom konsekvenserna av 
deras verksamhet är så vidsträckta. Bolagsstyrning hos banker är ytterst viktigt, eftersom 
banker är viktiga för både mobilisering och för effektiv allokering av kapital, samt för 
tillväxt av industriell produktivitet. Då till exempel banker tillämpar goda 
bolagsstyrningsprinciper, förstärker detta effektiviteten av kapitalallokering, samt av 
marknader. Detta har sedan även positivt inflytande för bolagsstyrningsprinciper hos 
andra icke-finansiella företag. (Alexander 2006, s. 17–18; Kirkpatrick 2009, s. 2; Levine 
2004, s. 2; Zagorchev & Gao 2015, s. 18–21) 

I princip borde samma bolagsstyrningsstandarder tillämpas och gälla för både för 
finansiella och icke-finansiella företag. Styrelser för finansinstitut har samma juridiska 
skyldigheter som styrelser av icke-finansiella företag: vårdplikt och lojalitetsplikt. 
Dessutom måste båda följa bolagsstyrningsprinciper definierade i Sarbanes-Oxley Act, 
samt börsernas krav för upplistning. Generellt är de finansiella företagens 
bolagsstyrning inte sämre än de icke-finansiella företagens, även om de finansiella 
företagens styrelser ofta skylls för finanskrisen. Finansinstitut tenderar till och med att 
ha robustare bolagsstyrning än de icke-finansiella företagen. (Adams 2012, s. 7–15) 
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5 BOLAGSSTYRNING I USA 

Flesta beståndsdelar av bolagsstyrning har utvecklats över tiden som ekonomiska medel 
som ämnar att hantera intressekonflikter mellan aktieägarna och företagsledningen. 
Företag hade styrelser redan länge innan bolagsstyrning var på något sätt reglererat i 
USA. Ändå har det på grund av otaliga företagsskandaler och -konkurser uppstått behov 
för hårdare regelverk, så att vissa minimikrav för bolagsstyrning skall uppfyllas. Under 
kristider är brister och svagheter i bolagsstyrningsmekanismer, samt i lagar som reglerar 
företagens verksamhet, lättast att upptäcka och därmed sker de största reformerna i 
dessa lagar och mekanismer som följd av kriserna. (Berk & DeMarzo 2014, s. 971–972) 

Bolag i USA är reglerade genom olika legala system. Exempel på dessa är statliga lagar, 
samt förordningar och regler av statliga myndigheter, såsom SEC, samt andra 
självreglerande organisationer, såsom börser (New York Stock Exchange och NASDAQ). 
Börser har sina egna riktlinjer för företag som är börsnoterade hos dem och följandet av 
dessa riktlinjer fungerar som ett villkor för att få vara noterad. Ifall dessa regler inte följs 
kan företagen bli avvisade från börsen och tillfälligt upphävda av att handla. 
(International Comparative Legal Guides 2018) 

Även varje delstat i USA har sin egen bolagskod varav den kändaste och populäraste är 
”Delaware’s Genereal Corporation Law” (DGCL), under vilket de flesta börsnoterade 
bolagen i USA är inrättade efter. Dessa statliga lagar innehåller både obligatoriska 
bestämmelser, samt modifierbara charterbestämmelser, som möjliggör att företagen kan 
skräddarsy en del av sin bolagsstyrning. Den huvudsakliga källan av lagar som gäller alla 
stater och företag är Securities Act of 1933 och Securities Act of 1934 av SEC, Sarbanes-
Oxley Act of 2002 (SOX), samt Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act of 2010 (Dodd-Frank Act). Före SOX hade alltså de största reformerna 
skett i efterspel av den stora depressionen på 1930-talet. SOX däremot stiftades i 
efterspelet av företagsskandaler och företagskonkurser, såsom Enron och Worldcom och 
Dodd-Frank Act stiftades som en följd av finanskrisen 2008. (Berk & DeMarzo 2014, s. 
972–975; International Comparative Legal Guides 2018)  

Till näst kommer dessa regelverk, samt andra samlade riktlinjer att presenteras närmare 
för att skapa en helhetsbild av bolagsstyrning i USA. Till sist ges ett exempel av vad 
brister i bolagsstyrningsmekanismerna kan i värsta fall leda till: fallet Lehman Brothers. 
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5.1 Sarbanes-Oxley Act of 2002 

SOX stiftades år 2002 som en reaktion på företagsskandaler och konkurser, kriser på 
mikronivå i ekonomin, vid millennieskiftet. Kongressen i USA ämnade med denna nya 
lagstiftning att rätta till bristerna i dåvarande lagar som de ansåg vara otillräckliga 
skyddsmedel mot vanskötsel. Övervakning, som är en funktion som sköts av styrelsen, 
förutsätter korrekt information för att fungera effektivt. Avsikten med SOX var att 
förbättra informationsgången åt både aktieägarna och styrelsen. Detta försökte man 
uppnå genom granskning av incitament och revisionsprocessens oberoende, 
förstärkning av straff för tillhandahållande av falsk information och genom att bekräfta 
den interna finansiella kontrolleringsprocessen inom företagen. Största orsaken till de 
massiva företagsskandalerna och konkurserna var framför allt bristfällig information. 
Information som styrelser och aktieägarna hade av ledningsgruppernas åtgärder var 
bristfälliga och felaktiga, vilket ledde till att styrelser inte kunde skydda aktieägarna från 
ledningsgruppens ämbetsbrott och bedrägeri. Före SOX fanns det knappast några 
etablerade standarder för bolagsstyrning i USA. De senaste regleringarna före SOX hade 
introducerats efter den stora depressionen på 1930-talet. (Berk & DeMarzo 2014, s. 972)  

Lagen består sammanlagt av elva titlar som handlar om den offentliga 
bolagsrevisionsstyrelsen, revisorns oberoende, företagsansvar, analytikers 
intressekonflikter, kommissionens resurser och auktoritet, studier och rapporter, ansvar 
för bedrägeri, förstärkningar i straff för ämbetsbrott, företagsbeskattning och ansvar för 
företagsbrott. (Congress.gov u.å.) Som ett resultat förstärktes till exempel definitionen 
av en oberoende styrelseledamot (Adams 2012, s. 8). Icke-revisionsavgifter, till exempel 
konsulteringsavgifter, som ett redovisningsföretag kan förtjäna av samma företag den 
granskar, begränsades betydligt i samband med introduktionen av SOX. Även tiden för 
att använda samma revisor begränsades till 5 år. (Berk & DeMarzo 2014, s. 972) Fokus i 
SOX ligger alltså hos förstärkning av den interna kontrollen som medel för riskhantering 
(Kirkpatrick 2009, s. 6). 

5.2 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 0f 
2010 

Precis som SOX var en reaktion på företagsskandaler och konkurser, det vill säga, kriser 
i ekonomin på mikronivå, så var även Dodd-Frank Act en reaktion på en ekonomisk kris 
– finanskrisen 2008, det vill säga en kris på makronivå. Dålig bolagsstyrning ansågs vara 
en bidragande orsak till finanskrisen och därmed stiftades Dodd-Frank Act för att 
förbättra bolagsstyrning i USA. Lagen stiftades för att förstärka det finansiella systemet 
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i USA, samt för att öka dess hållbarhet och för att undvika finansiella kriser i 
fortsättningen. Lagen består bland annat av bestämmelser gällande oberoende 
kompensationskommittéer. Det vill säga, att alla börser i USA måste kräva att företag 
som noterar sig på deras börser har enbart kompensationskommittéer bestående av 
oberoende ledamöter, som har rätt till att anställa utomstående konsulter. Vidare 
bestämmelser gäller nominering av styrelseledamöter och stora ägare. Stora ägare med 
minst 3 % aktieinnehav under minst 3 års tid får nominera en egen kandidat för 
styrelsen. Sedan finns det även bestämmelser gällande lön och gyllene fallskärmar. Dessa 
innebär att var tredje år måste aktieägarna få rösta om den verkställande direktörens, 
samt om andra medlemmars i den högsta ledningens lön och ersättning. Vidare 
bestämmelser om ”clawback bestämmelser”, som gäller att offentliga företag måste 
upprätta policyer om att företagen kan ta tillbaka felaktigt tilldelade ersättningar åt den 
högsta ledningen. Sedan ännu bestämmelser gällande avslöjandet av betalda 
ersättningar och om sambandet mellan ledningens ersättning och företagsprestation. 
Avsikten med Dodd-Frank Act var också riskhantering genom skyddande av 
investerarna, förstärkning av marknadsstabilitet, samt främjande av kapitalbildning. 
(Berk & DeMarzo 2014, s. 975; White 2015) 

5.3 Basel III 

Baselkommittén för banktillsyn övervakar banker globalt och har egna riktlinjer och 
rekommendationer för bankväsende. Den senaste överensstämmelsen, Basel III, 
introducerad år 2010, var en direkt respons till den globala finanskrisen, men baserar 
sig även på Basel I och II och deras brister som Basel III ämnar korrigera. Basel I stiftades 
år 1988 som en respons till brister i avregleringar. Nationella standarder för 
kapitalkvoter reflekterade inte alltid över de faktiska risknivåerna och därmed behövde 
man någon slags konsensus över de globala standarderna gällande kapitalnivåer. Sedan 
stiftades Basel II år 2004, som ämnade att erbjuda ett mer omfattande och riskkänsligt 
förhållningssätt till kapitalreglering. Basel II består av tre ”pelare” som innebär 
minimikrav för kapital, krav för granskningsprocessen, samt marknadsdisciplin. 
Finanskrisen avslöjade dock brister i Basel II, vilket ledde till uppkomsten av Basel III. 
Basel III ämnar öka kvaliteten och kvantiteten av bankers kapitalbas. Reformerna som 
introducerades i samband med Basel I och II, var mer fokuserade på mikronivån, medan 
Basel III på makronivån, genom att till exempel introducera en universal 
skuldsättningsgrad. (King & Tarbert 2011, s. 1–3)  
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5.4 Andra riktlinjer för bolagsstyrning i USA 

Eftersom USA är en förbundsstat som har både federala och statliga lagar, är det svårare 
att inrätta enhetliga riktlinjer för bolagsstyrningsprinciper, eller bolagsstyrningskoder. 
Ett företag kan ha olika skyldigheter för olika myndigheter, som inte överensstämmer 
med varandra. Därför utvecklas riktlinjerna för bolagsstyrning konstant och det finns 
även andra icke-statliga källor för dem. Förutom lagar och regler upprättade av 
myndigheter, finns det även riktlinjer för bolagsstyrningsprinciper givna av ett antal 
icke-juridiska organisationer. Sådana icke-juridiska organisationer är exempelvis 
industri och tredje-parts bästa praxis riktlinjer, rekommendationer, aktieägarnas 
rådgivningsföretag, såsom ISS och Glass Lewis med sina egna bolagsstyrningsindex, 
samt gemenskaper av institutionella investerare. (International Comparative Legal 
Guides 2018) 

Exempel på de två nyaste samlingarna av bästa praxis bolagsstyrningsriktlinjer av icke-
juridiska organisationer är till exempel ”Commonsense principles of corporate 
governance”, publicerad år 2016, samt ”Corporate Governance Principles for US Listed 
Companies”, publicerad år 2017. Båda innehåller liknande principer, de flesta gällande 
styrelsens sammansättning, ansvarsområden, samt aktieägarnas rättigheter. (Harvard 
Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation 2016; Investor 
Stewardship Group 2017)  

Även börser har sina egna riktlinjer för bolagsstyrning, som företag som vill notera sig 
hos dem måste följa. Ett exempel är till exempel New York Stock Exchanges (NYSE) 
”Corporate governance guide”, med senaste versionen publicerad år 2014. NYSE har 
redan länge, till och med ända sen 1800-talet utvecklat sina principer och krav för god 
bolagsstyrning och därmed stött den allmänna utvecklingen av goda 
bolagsstyrningsprinciper. Största delen av principerna som listas i denna guide gäller 
styrelseärenden och principernas ändamål är att gynna aktieägarnas intressen, framom 
de övriga intressenternas. (NYSE 2014, s. 6) 

5.5 Fallet Lehman Brothers 

Lehman Brothers är ett välkänt exempel av ett företag med bristfälliga 
bolagsstyrningsmekanismer, som möjliggjorde överdrivet risktagande och ledde till slut 
till kollapsen av hela institutionen. Konsekvenserna av konkursen var omfattande. 
Konkursen påverkade även andra finansiella institutioner i USA, samt hela den reella 
ekonomin. Såklart spelade faktorer såsom värdepapperisering av lån, samt kreditkrisen 
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en stor roll, men som sagt kommer bolagsstyrningsmekanismernas verkliga prestanda 
fram bäst under kristider och brister som möjligtvis funnits redan länge, upptäcks ofta 
först då. I Lehman Brothers fall kom det senare fram att företagsledarna troligtvis visste 
om de möjliga marknadsomständigheterna och att de höga räntorna skulle rasa. Oavsett 
detta, så fokuserade de ändå istället för robust riskhantering enbart på att maximera 
avkastning. Detta var möjligt, eftersom det fanns brister i företagets 
bolagsstyrningsmekanismer, speciellt när det gällde övervakning av den högsta 
ledningen. (Adu-Gyamfi 2016, s. 144–147) 

Det har spekulerats mycket ifall konkursen kunde ha förhindrats med olika förebyggande 
åtgärder. Troligtvis skulle detta ha varit möjligt, ifall företagets riskhanteringsstrategier 
skulle ha varit mer robusta och ifall deras genomförande skulle ha drivits och övervakats 
mer effektivt. Effektiv övervakning, samt snabb och transparent informationsgång av 
styrelsen och av blockägare, skulle ha lett till att investerarna skulle tidigare ha blivit 
medvetna om hot i den ökade andelen av främmande kapital i företagets kapitalstruktur 
och förluster kunde ha minimerats. Stora företag kan lika lätt som små företag gå i 
konkurs och en konkurs av ett stort företag har dessutom även mer vidsträckta 
konsekvenser för andra företag inom branschen. Lehman Brothers konkurs och 
finanskrisen 2008 avslöjade betydande brister i Basel II, vilket sedan väckte behovet för 
skapandet av Basel III. (Adu-Gyamfi 2016, s. 144–147) 

Enligt Becchetti, Ceniccola och Ciciretti (2010), som undersökte 
aktiemarknadsreaktionerna vid Lehman Brothers konkurs och 
bolagsstyrningsmekanismernas roll i det hela, hade Lehman Brothers negativa poäng i 
ett index som mätte bolagsstyrningens kvalitet, samt produktkvaliteten. Resultaten i 
deras studie visade att bolagsstyrning och produktkvalitet är två av de mest 
grundläggande faktorerna som bidrar till företagsprestation och aktiens marknadsvärde. 
Investerarna har inte fullständig information av dessa faktorer och måste formulera sina 
förväntningar enligt signaler av dessa faktorers läge. En av källorna för signalerna är 
CSR-betyg. Lehman Brothers hade positiva finansiella betyg, men negativa CSR-betyg 
gällande bolagsstyrning och produktkvalitet. Detta kan ha lett till att investerarna 
omprövade aktiernas värde och övervägde en starkare negativ inverkan av händelsen på 
aktiepriserna. Investerarna tenderar att först i efterspel av en händelse upptäcka 
betydelsen av bolagsstyrningens och produktkvalitetens inverkan som en viktig källa av 
information. Detta beror på att hela sanningen om ett företags verkliga läge kan inte 
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fångas i de traditionella finansiella betygen. (Becchetti, Ceniccola & Ciciretti 2010, s. 16–
17) 
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6 TIDIGARE FORSKNING 

 Till näst presenteras fyra artiklar som alla handlar om relationen mellan bolagsstyrning 
och företagsprestation för finansiella institutioner i USA. I dessa undersökningar har 
även finanskrisen 2008 tagits i beaktande. Som jämförelse har även en undersökning om 
bolagsstyrningsmekanismer under den asiatiska finanskrisen 1997 inkluderats. 

6.1 ”Corporate governance in the 2007–2008 financial crisis: Evidence 
from financial institutions worldwide” Erkens, Hung & Matos (2012) 

Syftet med denna artikel är att undersöka bolagsstyrningsmekanismernas inverkan på 
finansiella bolags prestation under finanskrisen 2007–2008.  

6.1.1 Data och metod 

Data består av 296 stora (totala tillgångar>$10 miljarder) finansiella bolag (banker, 
mäklarhus och försäkringsbolag) från 30 länder. Den beroende variabeln i 
undersökningen är långsiktig aktieavkastning (buy and hold returns) som mäter 
företagsprestation. Dessutom kompletteras analysen genom att inkludera ett mått som 
mäter kumulativa bokföringsmässiga nedskrivningar under krisen. Bolagsstyrning mäts 
genom att analysera ägarstruktur, samt styrelsens sammansättning. Variabeln 
’styrelsens oberoende’ är det relativa antalet utomstående ledamöter i styrelsen. 
Ägarstruktur är indelad i två variabler: ’institutionella ägare’ som är det relativa antalet 
aktier som ägs av institutioner och ’stora ägare’ är däremot en dummyvariabel som tar 
värdet 1 om företaget har en stor ägare med direkt, eller indirekt rösträtt på över 10 % 
och 0 då det är under 10 %. Kontrollvariabler i studien består av företagsstorlek (den 
naturliga logaritmen av totala tillgångar), skuldsättningsgrad (totala skulder genom 
totala tillgångar), samt aktieavkastning från år 2006 använts. Även dummyvariabler för 
industri och land har inkluderats, samt en som indikerar om företaget i fråga är även 
börsnoterat i USA. Metoden för undersökningen är linjär regression. 
Bolagsstyrningsmekanismerna har både testats en åt gången, samt alla samtidigt. 
(Erkens Hung & Matos 2012) 

6.1.2 Resultat 

Resultaten visar att styrelsens oberoende, samt institutionellt ägarskap är relaterade till 
sämre aktieavkastning under krisen, men det finns inget samband mellan stora ägare 
och sämre aktieavkastning. Författarna förklarar resultaten genom att under krisen tog 
företag med mer oberoende styrelser samt institutionellt ägarskap större risker före 
krisen i avsikt att öka ägarnas aktieavkastning. Resultaten implicerar alltså att extern 
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övervakning av företagen främjar risktagande. Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att det finns ett samband mellan bolagsstyrning och företagsprestation och sambandet 
är i detta fall negativt. (Erkens, Hung & Matos 2012) 

6.2 ”Corporate governance and performance of financial institutions” 
Zagorchev & Gao (2015) 

Syftet med denna artikel är att undersöka hurdan inverkan bolagsstyrning hade på 
finansiella institutioner i USA mellan åren 2002 och 2009. Fokusen ligger i att utvärdera 
rollen mellan bolagsstyrning och överdrivet risktagande.  

6.2.1 Data och metod 

Data är hämtat från Compustat Bank Annual data databas. Samplet består av alla 
finansinstitut listade i denna databas, det vill säga, både banker och försäkringsbolag, 
sammanlagt 820 publika finansiella institutioner. De beroende variablerna i 
undersökningen mäter både prestation, samt överdrivet risktagande. Dessa variabler 
mäts genom Tobins Q, osäkra tillgångar genom totala tillgångar, samt genom 
fastighetsägda osäkra tillgångar genom totala tillgångar. Den viktigaste oberoende 
variabeln i undersökningen är Riskmetrics (nuförtiden ISS) bolagsstyrningsindex 
(CGQ41), som består sammanlagt av 41 poängsatta bolagsstyrningsrelaterade 
komponenter. Andra oberoende variabler är specifika bolagsstyrningsmekanismer som 
är direktörens ägarskap, styrelsens oberoende, styrelsekommittéer och klassificerade 
styrelser. Sedan har de även inkluderat ett antal kontrollvariabler, såsom 
omsättningstillväxt, vinstmarginal före skatt, storlek, utdelningsprocent, 
kapitaltäckningskvot, med mera. Regressionsmodellen består sammanlagt av 23 
variabler. Metoden för undersökningen är slumpeffekt regressionsmodell, för att skilja 
mellan olika företag. Samplet testas även med en tobit regressionsmodell. (Zagorchev & 
Gao 2015) 

6.2.2 Resultat 

Resultaten av undersökningen visar att företag med bättre bolagsstyrning, samt högre 
värden i de specifika bolagsstyrningsmekanismerna är relaterade till mindre grad av 
osäkra tillgångar, samt mindre grad av fastighetsägda osäkra tillgångar och med högre 
Tobins Q. Resultaten kan alltså tolkas som att god bolagsstyrning minskar överdrivet 
risktagande och företag med god bolagsstyrning presterar bättre än företag med sämre 
bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmekanismerna är positivt korrelerade med finansiella 
institutioners företagsprestation, samt negativt korrelerade med överdrivet risktagande. 
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Bolagsstyrning har en viktig roll i att upprätthålla stabiliteten hos finansiella 
institutioner. Finanskrisens effekt testas även i undersökningen genom att exkludera 
året 2008 från undersökningen. Resultaten är liknande oberoende om 
finanskrisperioden är med i undersökningen eller inte. (Zagorchev & Gao 2015) 

6.3 ”Corporate Governance and Performance in the Wake of the 
Financial Crisis: Evidence from US Commercial Banks” Grove, Patelli, 
Victoravich & Xu (2011) 

Syftet med denna artikel är att utreda ifall bolagsstyrning förklarar bankernas prestation 
kring finanskrisen.  

6.3.1 Data och metod 

Samplet för undersökningen består av 236 publika affärsbanker i USA under 
tidsperioden 2005–2008. Den valda tidsperioden representerar början av tidsperioden 
som ledde upp till krisen 2008. Metoden för undersökningen är linjär regression. Den 
beroende variabeln är prestation och mäts som räntabilitet på totalt kapital – Return On 
Assets (ROA), samt som alfa, eller abnorm avkastning. Variablerna som mäter 
bolagsstyrning i undersökningen består av 32 variabler i sex olika kategorier: 
blockägarskapsvariabler, anti-övertagningsvariabler, variabler om ägarstruktur, 
variabler som mäter styrelsens sammansättning, kompensationsstruktursvariabler, 
samt skuldsättningsvariabler. Kontrollvariabler består av storlek och tillväxtmöjligheter 
i regressionsmodellen med ROA som den beroende variabeln. För att undersöka ifall det 
finns även icke-linjära samband mellan variablerna, har även en kvadrerad version av 
regressionsmodellen testats. (Grove et al. 2011) 

6.3.2 Resultat 

Resultaten visar bland annat att det existerar ett positivt samband mellan blockägarskap 
och prestation, samt ett negativt samband mellan anti-övertagningsmekanismer och 
prestation. Styrelsens storlek samt vd-dualitet var också negativt korrelerade med 
prestation. Resultaten visar att industrins egenskaper har en stor betydelse när man 
studerar sambandet mellan bolagsstyrningsmekanismerna och företagsprestation. 
Resultaten utmanar även agentkostnadsteorins validitet, eftersom alla samband mellan 
bolagsstyrningsmekanismerna och prestation inte var som förväntade. Författarna 
föreslår att även andra teorier än enbart agentkostnadsteorin borde användas för att 
förstå hur bankernas bolagsstyrningsmekanismer är relaterade till deras prestation. 
(Grove et al. 2011) 
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6.4 ”Did Good Corporate Governance Improve Bank Performance during 
the Financial Crisis?”  Peni & Vähämaa (2012) 

Syftet med denna artikel är att undersöka sambandet mellan bolagsstyrning och 
bankernas prestation under den finansiella krisen 2008 i USA. 

6.4.1 Data och metod 

Samplet för undersökningen består av stora börslistade affärsbanker i USA. Sammanlagt 
består samplet av 62 individuella banker under tidsperioden 2005–2008, sammanlagt 
248 observationer. Kvaliteten på bolagsstyrning mäts med hjälp av ett 
bolagsstyrningsindex bestående av 51 interna och externa bolagsstyrningsmekanismer, 
som alla tar värdet 0, eller 1 beroende på om de överskrider gränsen på det minsta 
godtagbara värdet. 51 är då högsta värdet ett företag kan få och 0 det minsta. Prestation 
mäts som lönsamhet (ROA), som marknadsvärdering (Tobins Q) och som 
aktiemarknadsprestation. Kontrollvariabler som används är storlek, skuldsättningsgrad, 
långtagning, aktieavkastnings volatilitet och en dummyvariabel som indikerar ett 
negativt resultat för banken under ett räkenskapsår. I regressionsmodellen inkluderas 
även en interaktionsterm, där bolagsstyrningsindex multipliceras med året 2008. Även 
dummyvariabler som indikerar för räkenskapsår (2006, 2007 och 2008) inkluderas. 
Eftersom förändringar i bolagsstyrningsmekanismerna sker långsamt och deras effekt är 
fördröjd, så används årets 2005 bolagsstyrningsindex poäng i regressionen. För att 
undersöka sambandet mellan aktieavkastning och bolagsstyrning, undersöktes en 
regressionsmodell där aktieavkastning var den beroende variabeln, 
bolagsstyrningsindex den oberoende variabeln, tillsammans med kontrollvariablerna, 
volatilitet, storlek och market-to-book tal. (Peni & Vähämaa 2012) 

6.4.2 Resultat 

De empiriska resultaten av undersökningen är blandade. Resultaten visar att banker 
med starka bolagsstyrningsmekanismer har bättre lönsamhet och detta samband mellan 
bolagsstyrning och ROA var speciellt starkt under år 2008, det vill säga, under 
finanskrisen. Kvaliteten på bolagsstyrning hade även ett positivt samband mellan Tobins 
Q, utom år 2008, då sambandet var negativt och indikerar att 
bolagsstyrningsmekanismerna kan ha minskat på bankernas marknadsvärde under 
finanskrisen. Sambandet mellan bolagsstyrning och aktieavkastning var negativt under 
finanskrisen, som tyder på att bolagsstyrning inte skapade värde åt aktieägarna under 
finanskrisen. Därmed var sambandet positivt från 2009 framåt, vilket tyder på att 
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banker med starkare bolagsstyrningsmekanismer återhämtade sig snabbare från den 
finansiella oron. (Peni & Vähämaa 2012) 

6.5 “Corporate governance in the Asian financial crisis” Johnson, Boone, 
Breach och Friedman (2000) 

Syftet med artikeln är att undersöka bolagsstyrningens effekt på företagsprestation 
under den asiatiska finanskrisen 1997–1998. 

6.5.1 Data och metod 

Samplet innefattar 25 marknader under utveckling från flera världsdelar. Dessa länder 
är Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Filippinerna, Grekland, Hong Kong, Indien, 
Indonesien, Israel, Kina, Korea, Malaysia, Mexiko, Polen, Portugal, Ryssland, Singapore, 
Sydafrika, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Ungern och Venezuela. Tidsperioden för 
undersökningen är 1996–1999. Metoden för undersökningen är en regressionsanalys. 
Viktigaste beroende variabeln i undersökningen är förändringen i den nominella 
växelkursen, som mäter ländernas köpkraft. I undersökningen används International 
Finance Corporations (IFC) index, som mäter aktieavkastning för de största och mest 
likvida aktierna i dollar från varje marknad, förutom från Hong Kong och Singapore, för 
vilka Hang Sengs aktieindex och Straits Times aktieindex används istället. Ekonomiska 
omständigheter mäts med makroekonomiska aggregat. De legala systemens effektivitet, 
korruption, samt bolagsstyrningens inverkan mäts med hjälp av oberoende 
organisationer. Även alternativa mätningssätt testas i regressionen, samt 
kontrollvariabler tilläggs. I regressionen har det även inkluderats dummyvariabler som 
indikerar för Östasiatiska länder, ifall det har en skillnad att länderna är nära varandra, 
eller om de olika områden drabbades olika. (Johnson et al. 2000) 

6.5.2 Resultat 

Enligt resultaten så förklarar bolagsstyrningsfaktorer bättre förändringen i både 
växelkurserna och aktiemarknadsprestation än fundamentala makroekonomiska 
variabler under den asiatiska finanskrisen 1997–1998. Även svagheter i de legala 
institutionerna bidrog till sämre kvalitet på bolagsstyrning i de undersökta länderna. 
Bolagsstyrningsfaktorer, som ligger i fokus i denna undersökning är mekanismer som 
minimerar agentkostnader, specifikt legala mekanismer som förhindrar expropriation 
av minoritetsägare. Företagen med sämre kvalitet på bolagsstyrning och svagare 
bolagsstyrningsmekanismer klarade sig sämre än företagen med starka 
bolagsstyrningsmekanismer, eftersom sämre ekonomiska utsikter leder till större grad 
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av expropriation, som sedan orsakar större nedgångar i aktiepriserna. Så därmed kan 
man konstatera att företag med starkare bolagsstyrningsmekanismer klarade sig bättre 
av den finansiella oron under finanskrisen och därmed är sambandet mellan 
bolagsstyrning och företagsprestation positivt under en kris. (Johnson et al. 2000) 

6.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Nedan en sammanfattande tabell av tidigare forskning. 

Tabell 1  Sammanfattning av tidigare forskning 

 

 

Författare
 & år

Marknad & 
tidsperiod

Variabler
Sambandet

mellan bolagsstyrning och 
företagsprestation

Erkens, Hung
& Matos (2012)

Nordamerika, Europa & 
Australien

2007-2008

Prestation: långsiktig aktieavkastning
Bolagsstryningsvariabler: styrelsens 

oberoende, institutionella ägare, stora ägare

Negativt
under

finanskrisen

Zagorchev
&

Gao
(2015)

USA
2002-2009

Prestation: Tobins Q
Bolagsstryningsvariabler: Riskmetrixs 

bolagsstyrningsindex (CG41), direktörens 
ägarskap, styrelsens oberoende, styrelse 
kommittéer och klassificerade styrelser

Bolagsstyrningsmekanismerna är 
positivt korrelerade med finansiella 

institutioners företagsprestation både 
under normala omständigheter samt 

under finanskrisen

Grove, Patelli, 
Victoravich & Xu 

(2011)

USA 
2005-2008

Prestation: ROA och alfa
Bolagsstyrningsvariabler: 32 variabler i 6 

olika kategorier: blockägarskap, anti-
övertagning, ägarstruktur, styrelsens 

sammansättning, kompensationsstruktur 
samt skuldsättning

Blandade resultat;
bolagsstyrning förklarar prestation 

bättre än lånekvalitet

Peni & Vähämaa
 (2012)

USA
2005-2008

Prestation: Tobins Q, ROA och 
aktiemarknadsprestation
Bolagsstyrning: Gov-score 

bolagsstyrningsindex

Sambandet mellan bolagsstyrning och 
ROA positivt under hela 

sampelperioden. Sambandet mellan 
bolagsstyrning och Tobins Q positivt, 

men negativt under finanskrisen. 
Sambandet mellan bolagsstyrning och 
aktiemarknadsprestation positivt, men 

negativt under finanskrisen

Johnson, Boone, 
Breach & Friedman

(2000)

25 marknader under 
utveckling från Asien, 

Europa, Sydamerika och 
Afrika

1996-1999

Prestation: Aktiemarknadsprestation
Bolagsstyrning: genomförande av kontrakt, 

aktieägarnas rättigheter

Sambandet mellan bolagsstyrning och 
företagsprestation positivt även under 
finanskrisen. Bolagsstyrning förklarar 

bättre prestation än makroekonomiska 
variabler
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7 BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGENS DATA OCH 
VARIABLER 

Samplet i denna undersökning innehåller sammanlagt 147 finansiella institutioner i 
USA, som undersöks under en 15 års tidsperiod, mellan 2003 och 2017. Antalet 
individuella observationer i undersökningen är 581. I detta kapitel presenteras data som 
används i denna avhandling, samt hur och från vilka källor det har samlats ifrån. Kapitlet 
innehåller även en genomgång av undersökningens variabler, samt en presentation av 
den deskriptiva statistiken. Undersökningens variabler är till stor del liknande som de 
variabler som förekommit i tidigare forskning som presenterats i denna avhandling. 
Variablernas avsikt är att så gott som det går förklara variation i de finansiella 
institutionernas finansiella prestation ur en bolagsstyrningssynpunkt. 

7.1 Data urvals- och insamlingsprocess 

Data för undersökningen består av kvantitativ sekundärdata som har hämtats ifrån 
Thomson Reuters Eikon, samt Datastream databas. Det ursprungliga samplet omfattade 
hela finanssektorn och bestod av 1209 finansiella institutioner i USA, som är alla 
börsnoterade, inkorporerade och har sina huvudkontor i USA, för att kontrollera att de 
alla följer samma statliga lagar och riktlinjer för bolagsstyrning. Från samplet 
eliminerades sedan bort alla observationer som saknade data, och det slutliga samplets 
storlek begränsades betydligt från det ursprungliga till 147 finansiella institutioner och 
581 individuella observationer. Orsaken till att så många företag och observationer föll 
bort var att det inte fanns så många företag som hade ESG-poäng och eftersom det just 
är delkomponenter i Thomson Reuters ESG-poäng som används till att mäta 
bolagsstyrningens kvalitet, kunde dessa observationer inte ersättas från information från 
andra databaser. Thomson Reuters har ESG-poäng totalt för cirka 1000 företag i hela 
Europa och USA (Thomson Reuters 2019b, s. 6).  

De finansiella institutionerna i samplet är vidare även indelade i sju stycken 
underkategorier, enligt den indelningen som fanns i databasen Eikon. Tidsperioden för 
undersökningen är 15 år (2003–2017) och börjar året efter att SOX trätt i kraft. Fokusen 
i undersökningen ligger hos finansiella institutioner, eftersom den globala finanskrisen 
2008, som är den ekonomiska krisen som ligger i fokus i denna undersökning, drabbade 
först USA:s finansmarknad. 

Data är även mer jämförbart då enbart en sektor undersöks, eftersom finansiella 
institutioners kapitalstrukturer skiljer sig signifikant från de icke-finansiella 
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institutioners, till exempel gällande insättningsgarantier. Data består av paneldata, 
eftersom samplet består både av tvärsnitts- och tidsserie observationer. Panelen är 
obalanserad, eftersom samplet innehåller ett ojämnt antal av observationer per 
överlevande och icke-överlevande företag under tidsperioden 2003–2017. Variabler som 
valts med till undersökningen är till stor del liknande som i tidigare forskning, speciellt 
som i Erkens, Hung och Matos (2012), samt Peni och Vähämaa (2012). Dessa variabler 
presenteras näst i detta kapitel.  

7.2 Variabeldefinitioner 

7.2.1 Beroende variabler 

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall det finns ett samband mellan 
bolagsstyrning och finansiella institutioners prestation, speciellt under den globala 
finansiella krisen. Därmed är finansiell prestation den beroende variabeln i denna 
undersökning och mäts på två olika sätt: genom värderingsmåttet Tobins Q och genom 
lönsamhetsmåttet ROA, för att se ifall det finns skillnader då prestation mäts på olika 
sätt. Båda variabler är ofta förekommande inom forskning av bolagsstyrningens 
inverkan på prestation, och har därför valts som beroende variabler även i denna 
undersökning, även om också andra variabler kunde användas som prestationsmått. 

Tobins Q. Värderingsmåttet Tobins Q är ett ofta förekommande mått då finansiella 
företags prestation mäts. Med Tobins Q mäter man marknadens värdering av företaget i 
förhållande till företagets egen värdering, eller med andra ord återanskaffningsvärdet av 
totala tillgångar. Det finns olika sätt att räkna Tobins Q, men i denna avhandling räknas 
talet enligt följande formel: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠	𝑄 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑓𝑟ä𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐵𝑜𝑘𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑏𝑜𝑘𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑓𝑟ä𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

 
Eller med andra ord: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠	𝑄 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

Å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Räntabilitet på totalt kapital innan skatt (ROA). Den andra beroende variabeln mäter 
prestation definierad som lönsamhet och är som Tobins Q ett ofta förekommande mått i 
samband med finansiella företags prestation. Räntabilitet på totalt kapital anger vad 
företaget genererat i vinst åt alla sina ägare, det vill säga, avkastning på totalt kapital och 
räknas i denna avhandling som vinst innan skatt genom totalt kapital. 
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𝑅𝑂𝐴 =
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡	𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛	𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

 

7.2.2 Oberoende variabler 

Eftersom undersökningens syfte är att undersöka ifall ett samband mellan 
bolagsstyrning och finansiella institutioners prestation existerar och vad detta samband 
är speciellt under en ekonomisk kris, så är bolagsstyrning den förklarande variabeln i 
denna undersökning, vars inverkan på den beroende variabeln mäts på tre olika 
verksamhetsnivåer, med sammanlagt fyra olika mått: genom två index, samt genom två 
interna bolagsstyrningsmekanismer. Användningen av flera mått är motiverat, eftersom 
det är utmanande att kvantitativt mäta kvaliteten på bolagsstyrning och empiriskt bevisa 
dess betydelse. 

 Bolagsstyrningspoäng. För att undersöka inverkan av god bolagsstyrning på 
företagsprestation har Thomson Reuters Eikons governance pillar score, eller 
bolagsstyrningspoäng, valts som en av huvudvariablerna för denna undersökning och 
fungerar som andra bolagsstyrningsindex i tidigare forskning. Bolagsstyrningspoäng är 
en poäng som baserar sig på data som företagen själv publicerat och som sammanfattar 
viktiga bolagsstyrningsrelaterade faktorer för företag. Poängen är en delkomponent av 
den totala ESG-index poängen i Thomson Reuters Eikon, där även sociala, samt 
omgivningsrelaterade faktorer ingår för att mäta ett företags totala hållbarhet. 
Bolagsstyrningspoängen mäter hur bra ett företag tar hänsyn till bolagsstyrning i sin 
verksamhet genom olika mekanismer som säkerställer att företagets styrelse och 
företagsledning agerar i de långsiktiga aktieägarnas bästa intresse. 
Bolagsstyrningspelaren innefattar tre kategorier av viktiga interna och externa 
bolagsstyrningsegenskaper och består sammanlagt av 123 individuella variabler. De tre 
kategorierna är företagsledning med 64 variabler, aktieägare med 48 variabler, samt 
företagets CSR-strategi med 11 variabler. Vikten av bolagsstyrning i hela ESG-poängen 
är 30,5 %, med 19 % vikt på företagsledningen, 7 % på styrelsen och 4,5 % på CSR-
strategi, vilket betyder att inom bolagsstyrningspoängen får företagsledning 62,30 % 
vikt, aktieägarna 22,95 % och CSR-strategi 14,75 %. (Thomson Reuters 2019a) 

 En lista på alla variabler som ingår i bolagsstyrningspoängen är inkluderad i Bilaga 1 på 
sidan 85. Bolagsstyrningspoängen för företagen i denna undersökning har rangordnats 
enligt en procentfördelning med 0 % till företaget med den sämsta poängen och 100 % 
till företaget med den bästa poängen. 
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Det förväntade sambandet mellan bolagsstyrningspoäng och prestation är positivt, även 
om det inte råder konsensus ifall sambandet är positivt, eller negativt och effekten av en 
mekanism kan ha motsatta effekter för olika företag och fungera olikt under olika 
ekonomiska omständigheter. 

𝐻0 = 𝐷𝑒𝑡	𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠	𝑖𝑛𝑡𝑒	𝑒𝑡𝑡	𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛	𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜ä𝑛𝑔	𝑜𝑐ℎ	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 = 𝐽𝑢	ℎö𝑔𝑟𝑒	𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜ä𝑛𝑔	𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜	𝑏ä𝑡𝑡𝑟𝑒	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Företagsledningspoäng. Eftersom intern styrning är en stor del av ett företags 
bolagsstyrning, tas även företagsledningspoängen, som är en delkomponent av den 
totala bolagsstyrningspoängen, med som en egen variabel. Företagsledningspoängen 
består av styrelsens prestation poängsatt enligt företagets engagemang för och 
effektivitet mot att följa bästa praxis bolagsstyrningsprinciper. 
Företagsledningspoängen består av 64 företagsledningsrelaterade faktorer som finns 
listade i Bilaga 1. Största delen av dessa faktorer har något att göra med den interna 
styrningen. Vikten av företagsledning i den totala bolagsstyrningspoängen är 62,3 % och 
anses därför vara viktig att inkludera även som en egen variabel i denna undersökning, 
eftersom en stor del av bolagsstyrningspoängen är baserad på företagsledningens och 
styrelsens prestation. (Thomson Reuters 2019a) 

 Företagsledningspoängen för företagen i denna undersökning har rangordnats enligt en 
procentfördelning med 0 % till företaget med den sämsta poängen och 100 % till 
företaget med den bästa poängen.  

Det förväntade sambandet mellan företagsledningspoäng och prestation är positivt, även 
om det inte råder konsensus ifall sambandet är positivt, eller negativt och effekten av en 
mekanism kan ha motsatta effekter för olika företag och fungera olikt under olika 
ekonomiska omständigheter. 

𝐻0 = 𝐷𝑒𝑡	𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠	𝑖𝑛𝑡𝑒	𝑒𝑡𝑡	𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛	𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜ä𝑛𝑔	𝑜𝑐ℎ	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐻2 = 𝐽𝑢	ℎö𝑔𝑟𝑒	𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜ä𝑛𝑔	𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜	𝑏ä𝑡𝑡𝑟𝑒	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Styrelsens storlek & oberoende styrelsemedlemmar. För att mäta även enskilda 
mekanismers inverkan på företagsprestation, än enbart inverkan av bolagsstyrningens 
kvalitet överlag, har även två variabler om styrelsens sammansättning valts med som 
bolagsstyrningsvariabler i denna undersökning.  Enligt Jensen (1993, s. 862) är styrelsen 
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den viktigaste interna bolagsstyrningsmekanismen och enligt Gillan (2006, s. 385) är 
styrelsens storlek och oberoende de mest forskade styrelseattributen, så därmed har 
dessa interna bolagsstyrningsmekanismer valts att inkluderas även i denna 
undersökning för att understryka deras betydelse. Styrelsens storlek är den naturliga 
logaritmen av det absoluta antalet styrelseledamöter, medan oberoende ledamöter är det 
relativa antalet oberoende ledamöter i styrelsen. En oberoende styrelseledamot är sådan 
som inte är anställd som arbetstagare nu, eller tidigare, och inte heller en arbetstagares 
familjemedlem. En oberoende styrelseledamot har inte heller några existerande, eller 
potentiellt existerande affärsförhållanden med företaget. (Berk & DeMarzo 2014, s. 963) 

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠	𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝑙𝑛𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠	𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 

𝑂𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟

 

De förväntade sambandet mellan styrelsens storlek och prestation är negativt, medan 
det förväntade sambandet mellan styrelsens oberoende och prestation kan vara antingen 
positivt, eller negativt. 

𝐻0 = 𝐷𝑒𝑡	𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠	𝑖𝑛𝑡𝑒	𝑒𝑡𝑡	𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛	𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠	𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘	𝑜𝑐ℎ	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 = 𝐽𝑢	𝑠𝑡ö𝑟𝑟𝑒	𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜	𝑠ä𝑚𝑟𝑒	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐻0 = 𝐷𝑒𝑡	𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠	𝑖𝑛𝑡𝑒	𝑒𝑡𝑡	𝑠𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑	𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛	𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠	𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑜𝑐ℎ	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 = 𝐽𝑢	𝑠𝑡ö𝑟𝑟𝑒	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟	𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜	𝑏ä𝑡𝑡𝑟𝑒	(𝑠ä𝑚𝑟𝑒)	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 

Kris dummyvariabel. För att undersöka ifall de finansiella institutioners prestation 
påverkades av den finansiella krisen 2007–2009, så inkluderas en dummy variabel som 
indikerar för hela finanskrisperioden 2007–2009.  

Interaktionstermer. Även fyra stycken interaktionstermer inkluderas för att mäta ifall 
kvaliteten på bolagsstyrning hade en inverkan på finansiell prestation under 
finanskrisperioden och beräknas därmed genom att multiplicera 
bolagsstyrningsvariablerna med krisdummyvariabeln. 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛	1 = 𝐾𝑟𝑖𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦	𝑥	𝐵𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜ä𝑛𝑔 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛	2 = 𝐾𝑟𝑖𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦	𝑥	𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜ä𝑛𝑔 
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𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛	3 = 𝐾𝑟𝑖𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦	𝑥	𝑂𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑙𝑒𝑑𝑎𝑚ö𝑡𝑒𝑟 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛	4 = 𝐾𝑟𝑖𝑠𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦	𝑥	𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠	𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 

Industri dummyvariabler. För att undersöka ifall det finns skillnader mellan olika 
finansiella institutioner, har de finansiella institutionerna indelats i sju subindustrier: 
banker, kapitalmarknader, konsumentfinansiering, diversifierade finansiella tjänster, 
försäkringsbolag, fastighetsfonder (”mortgage REITs”), samt sparbanker och 
inteckningsfinansiering. Där dummyvariabler för sex av dem är inkluderade för att 
undvika dummyvariabelfällan. Dummyn för fastighetsfonder har exkluderats. 

7.2.2.1 Kontrollvariabler 

Även kontrollvariabler har inkluderats för att säkerställa resultatens pålitlighet. Dessa 
kontrollvariabler är som de andra oberoende variablerna, till stor del valda på basen av 
variabler som funnits med i tidigare forskning som presenterats i denna avhandling. 

Skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgrad mäts som totala skulder genom totala 
tillgångar och förväntas ha en negativ inverkan på prestation. 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

 

Företagsstorlek. Företagens storlek mäts som den naturliga logaritmen av de totala 
tillgångarna, eftersom samband där storlek ingår brukar sällan vara helt linjära. 
Sambandet mellan prestation och företagsstorlek förväntas vara positivt. 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = ln 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

Tillväxtmöjligheter. Tillväxtmöjligheter mäts som book-to-market tal och räknas som 
inversen av market-to-book talet. 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 = 	
1

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 − 𝑡𝑜	𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑡𝑎𝑙
 

Där market-to-book tal beräknas som 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 − 𝑡𝑜 − 𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑡𝑎𝑙 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐵𝑜𝑘𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Så därmed kan formeln för tillväxtmöjligheter skrivas enligt följande 
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𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 =
𝐵𝑜𝑘𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑒𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Tillväxtmöjligheter förväntas ha ett negativt samband med prestation. 

7.3 Deskriptiv statistik 

7.3.1 Industrifördelning 

Finansbranschen, som är den enda branschen som undersöks i denna undersökning, kan 
vidare delas in i följande sju underkategorier enligt databas Eikons egna gruppering; 
diversifierade finansiella tjänster, konsumentfinansiering, fastighetsfonder (”mortgage 
REITS”), sparbanker och inteckningsfinansiering, kapitalmarknader, banker, samt 
försäkringsbolag. I Tabell 2 kan man se hur de 581 observationerna och 147 företagen 
fördelas enligt de sju underkategorierna. Allra mest finns det banker med i 
undersökningen; det vill säga 47 stycken med totalt 159 observationer, sedan finns det 
35 försäkringsbolag med 205 observationer, 33 kapitalmarknadsbolag med 113 
observationer, 11 sparbanker och inteckningsfinansieringsbolag med 41 observationer, 
10 konsumentfinansieringsbolag med 22 observationer, 8 fastighetsfonder med 25 
observationer, samt 3 diversifierande finansiella tjänsters bolag med 16 observationer.  

Tabell 2 Industrifördelning 

 

7.3.2 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken över alla numeriska variabler som ingår i undersökningen 
presenteras i tabellerna 3–6 nedan. Först för hela tidsperioden, sedan skilt för alla 
deltidsperioder. I tabellerna kan variablernas medeltal, median, standardavvikelse, 
kurtosis, skevhet, samt minimum och maximum observeras. Variablernas 
standardavvikelse beskriver spridningen kring medeltalet, kurtosis och skevhet 
beskriver normalfördelning. Normalfördelade variabler har kurtosis kring 3 och skevhet 
kring 0. Minimum och maximum beskriver variablernas spridning – det minsta och det 

Industri Observationer Företag
Diversifierade finansiella tjänster 16 3
Konsumentfinansiering 22 10
Fastighetsfonder (Mortgage REITs) 25 8
Sparbanker & inteckningsfinansiering 41 11
Kapitalmarknader 113 33
Banker 159 47
Försäkringsbolag 205 35
Totalt: 581 147
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största observerade värdet. Tabellerna innehåller undersökningens båda beroende 
variabler, det vill säga Tobins Q och ROA, samt de oberoende variablerna som är av 
intresse (bolagsstyrningspoäng, företagsledningspoäng, styrelsens storlek, samt 
oberoende styrelsemedlemmar) och kontrollvariabler (skuldsättningsgrad, 
tillväxtmöjligheter och företagsstorlek).   

I Tabell 3 kan man se att Tobins Q för företagen var i medeltal positiv under hela 
undersökningsperioden 2003–2017, det vill säga, medeltalet var då 1,436 och medianen 
var 1,049. Minsta värdet var 0,749 och 14,717 det största. Om Tobins Q är <1 så betyder 
det att marknadsvärdet är mindre än ersättningskostnaden för kapital, vilket betyder att 
företaget är undervärderat och om Tobins Q är >1 så betyder det att företaget är 
övervärderat (Borad 2015). Standardavvikelsen var 151 %. Som de höga värden för 
kurtosis (43,208) och skevhet (6,091) indikerar, är variabeln Tobins Q inte 
normalfördelad, men detta kan anses normalt för finansiell data. Variation i variabeln 
ansågs ändå som en bra sak och efter ett antal testregressioner ansågs det som bäst att 
inte winsorisera, det vill säga, begränsa inflytandet av extremvärden av denna, eller av 
någon annan variabel. Variabeln ROA var också i medeltal positiv för företagen under 
hela undersökningsperioden, med ett medeltal på 3,1 % och median 1,3 %. ROA under 5 
% kan anses som ett svagt resultat (Alma Talent u.å.). Variabeln ROA var inte heller 
normalfördelad som kurtosis (17,290) och skevhet (3,778) indikerar. Standardavvikelsen 
var 6,8 %, med minsta värdet för ROA -22,4 %, samt det största värdet 53,3 %.  

Skuldsättningsgraden var också i medeltal positiv och hög under hela tidsperioden av 
undersökningen, det vill säga, 79,7 %, vilket är inte överraskande, eftersom finansiella 
institutioner brukar ha höga skuldsättningsgrader. Medianen var ännu högre, det vill 
säga, 87,1 %. Minsta skuldsättningsgraden var 6,8 % och det största 107,1 %. 
Denna variabel var inte heller normalfördelad (kurtosis -0,227 och skevhet -1,775). 
Standardavvikelsen för variabeln skuldsättningsgrad var 17,2 %. Tillväxtmöjligheter, det 
vill säga, book-to-market talet, hade medeltalet 0,926 och medianen 0,781. Variationen 
mellan observationerna var hög med minsta värdet -1,226 och det största värdet 12,500. 
Standardavvikelsen var 96,6 % med hög kurtosis (62,461) och skevhet (6,468). 
Företagsstorlek beräknades som den naturliga logaritmen av totala tillgångar för att 
bidra till robusthet. Det minsta värdet var 19,004 och det största 34,210. 
Standardavvikelsen var så hög som 237,2 %. Variabeln var inte normalfördelad, men 
ändå nära en normalfördelning tack vare logaritmeringen av variabeln (kurtosis -1,675 
och skevhet 0,660).  
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Styrelsens storlek beräknades också som den naturliga logaritmen av antalet 
styrelsemedlemmar för att bidra till robusthet. Medeltalet för variabeln styrelsens 
storlek var 2,433 och medianen 2,398. Minsta värdet var 1,386 och det största 3,258. 
Standardavvikelsen var 26,3 %. Variabeln styrelsens storlek var också nästan 
normalfördelad, som kurtosis (-2,280) och skevhet (-0,178) indikerar. Oberoende 
styrelsemedlemmar var i medeltal 79,1 % och medianen var 83,3 %. Standardavvikelsen 
var 12,7 %. Minsta värdet var 0 % och det största 100 %. Kurtosis var 0,516 och skevhet 
-1,496 och variabeln var alltså inte heller normalfördelad. Variablerna 
bolagsstyrningspoäng och företagsledningspoäng hade som medeltal 50 % och som 
median 50 %, eftersom de var beräknade enligt en procentrangordning. Därmed var det 
minsta värdet 0 % och det största 100 % för vardera. Standardavvikelsen för dem båda 
var 28,9 %. Variablerna var nära en normalfördelning (kurtosis -4,200 och skevhet 0). 

Tabell 3 Deskriptiv statistik hela tidsperioden 

 

I Tabell 4 kan den deskriptiva statistiken för åren 2003–2006 åskådas. Sammanlagt 
fanns det 63 observationer under denna tidsperiod. Denna tidsperiod anses som 
tidsperioden före den finansiella krisen. Deskriptiva statistiken ser ganska liknande ut 
under tidsperioden före krisen som under hela undersökningstidsperioden. Tobins Q, 
ROA, skuldsättningsgrad, företagsstorlek, styrelsens storlek, samt 
företagsledningspoäng har haft en aning högre medeltal före krisen och samma gäller för 
median förutom för företagsledningspoäng. Tillväxtmöjligheter och 
bolagsstyrningspoäng har varit en aning lägre före krisen. Mindre book-to-market tal 
indikerar att företagen presterade då bättre och mindre risk var involverat. 

 

Hela tidsperioden 2003-2017

Variabler Medeltal Median Stand.avv. Kurtosis Skevhet Min. Max.
Tobins Q 1,436 1,049 1,506 43,208 6,091 0,749 14,717
ROA 0,031 0,013 0,068 17,290 3,778 -0,224 0,533
Skulds.grad 0,797 0,871 0,172 -0,227 -1,775 0,068 1,071
Tillväxtmöjlig. 0,926 0,781 0,966 62,461 6,468 -1,266 12,500
Företagsstorlek 24,724 24,607 2,372 -1,675 0,660 19,004 34,210
Styrelsens s. 2,433 2,398 0,263 -2,280 -0,178 1,386 3,258
Oberoende s medl. 0,791 0,833 0,127 0,516 -1,496 0 1
B.styrnings p. 0,499 0,500 0,289 -4,200 0 0 1
F.lednings p. 0,500 0,500 0,289 -4,200 0 0 1
Observationer: 581
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Tabell 4 Deskriptiv statistik före krisen 

 

I Tabell 5 kan den deskriptiva statistiken för företagen under krisen 2007–2009 åskådas. 
Sammanlagt fanns det 92 observationer under denna tidsperiod. Man ser att de 
finansiella institutionerna haft sämre prestation under krisen än före krisen, som de 
lägre värden av Tobins Q och ROA visar. Båda var ändå i medeltal positiva även under 
krisen. Tobins Q var i medeltal fortfarande >1 för företagen och ROA fortfarande svagt 
under 5 %.  

Skuldsättningsgraden var i medeltal en aning högre under krisen än före krisen, även om 
skillnaden var förvånansvärt liten. Då man åskådar minsta och största värdet för 
variabeln skuldsättningsgrad, ser man ändå en aning större variation. Variabeln 
tillväxtmöjligheter hade nästan dubbelt större medeltal under krisen än före krisen. 
Spridningen var också mycket större för denna variabel under krisen än före krisen. För 
variabeln företagsstorlek hade det inte skett stora förändringar i dess värden då man 
jämför tidsperioden före och under krisen sinsemellan. Samma gäller variabeln 
styrelsens storlek, samt variabeln oberoende styrelsemedlemmar.  

Variabeln bolagsstyrningspoäng hade i medeltal sjunkit en aning under krisen, och 
variabeln företagsledningspoäng var däremot en aning högre i medeltal under krisen än 
före krisen. Skillnaderna mellan dessa variabler under de olika tidsperioderna var ändå 
väldigt små. 

 

 

Variabler Medeltal Median Stand.avv. Kurtosis Skevhet Min. Max.
Tobins Q 1,472 1,113 1,570 45,305 6,422 0,971 12,800
ROA 0,036 0,017 0,058 20,120 6,442 -0,011 0,378
Skulds.grad 0,798 0,895 0,199 3,447 -1,914 0,079 0,968
Tillväxtmöjlig. 0,590 0,515 0,340 8,396 2,293 0,137 2,222
Företagsstorlek 24,877 24,814 2,387 1,066 0,579 19,638 32,353
Styrelsens s. 2,578 2,565 0,238 -0,079 0,411 2,079 3,219
Oberoende s medl. 0,730 0,765 0,162 6,224 -1,986 0 0,941
B.styrnings p. 0,487 0,486 0,295 -1,277 -0,075 0,010 0,946
F.lednings p. 0,505 0,487 0,286 -1,261 0,014 0,024 0,986
Observationer: 63

Före krisen 2003-2006
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Tabell 5 Deskriptiv statistik under krisen 

 

I Tabell 6 kan den deskriptiva statistiken för tidsperioden efter krisen, det vill säga 2010–
2017, åskådas. Största delen av observationerna finns från denna tidsperiod, eftersom 
denna tidsperiod är den längsta av alla. Sammanlagt 426 observationer. Prestationen 
mätt som Tobins Q ser ut att ha återigen stigit efter att den sjunkit under krisen. Stora 
skillnader märks också i minsta och största värdet för Tobins Q och indikerar likaså att 
företagen återhämtat sig efter krisen. Även ROA hade stigit i medeltal efter krisen och 
det minsta värdet var mindre negativt och det största värdet var högre än under krisen. 
Då tidsperioderna före och efter krisen jämförs sinsemellan, så ser att man att 
prestationen stigit återigen på ganska samma nivå efter krisen som den var på före 
krisen. Både Tobins Q och ROA antar nämligen nästan samma värden före och efter 
krisen. 

Medeltalet för skuldsättningsgrad hade också återigen sjunkit nära sin originella nivå 
och till och med till lägre än den var för före krisen. Skillnaderna är igen små, men 
variationen i variabeln skuldsättningsgrad visar sig som högst efter krisen. Variabeln 
tillväxtmöjligheter var i medeltal lägre efter krisen än den var under krisen. 
Tillväxtmöjligheter hade ändå inte sjunkit till lika lågt som den var före krisen, vilket är 
en aning oväntat, eftersom skuldsättningsgraden ändå var en aning lägre efter krisen än 
den var före krisen. Antagandet var ändå att företagen skulle ha återhämtat sig efter 
krisen. Storleksvariablerna hade återigen hållits på samma nivåer under alla 
tidsperioder, med inga nämnvärda skillnader.  

Antalet oberoende styrelseledamöter hade i medeltal stigit under hela 
undersökningsperioden. Bolagsstyrningspoängen hade stigit i medeltal efter krisen, 

Variabler Medeltal Median Stand.avv. Kurtosis Skevhet Min. Max.
Tobins Q 1,220 1,019 0,698 24,904 4,757 0,749 5,316
ROA 0,012 0,007 0,057 8,185 0,508 -0,224 0,270
Skulds.grad 0,802 0,874 0,163 2,119 -1,634 0,277 0,965
Tillväxtmöjlig. 1,084 0,746 1,460 27,001 4,556 -1,266 11,111
Företagsstorlek 24,911 24,992 1,848 0,652 0,368 20,550 31,122
Styrelsens s. 2,429 2,398 0,231 0,135 0,271 1,946 3,045
Oberoende s medl. 0,780 0,800 0,118 0,063 -0,775 0,400 0,944
B.styrnings p. 0,479 0,457 0,287 -1,165 0,216 0,003 1
F.lednings p. 0,516 0,542 0,295 -1,221 -0,139 0 0,977
Observationer: 92

Under krisen 2007-2009
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jämfört med under krisen. Talet var också högre efter krisen, jämfört med före krisen. 
Variabeln företagsledningspoäng var i medeltal lite lägre efter krisen, jämfört med före 
krisen.  

På basen av vad den deskriptiva statistiken avslöjar, kan man konstatera att det verkar 
som om företagen presterat sämre under krisen än före krisen, men återhämtat sig efter 
krisen snabbt, eftersom prestationen var återigen på samma nivå efter krisen som den 
var på före krisen. Dessa skillnader och deras signifikanser kommer att undersökas ännu 
närmare för att kunna dra några hållbara konklusioner och bekräfta dessa antaganden. 

Tabell 6 Deskriptiv statistik efter krisen 

 

 

Variabler Medeltal Median Stand.avv. Kurtosis Skevhet Min. Max.
Tobins Q 1,477 1,038 1,618 37,862 5,724 0,801 14,717
ROA 0,034 0,013 0,071 20,649 4,119 -0,145 0,533
Skulds.grad 0,795 0,868 0,170 2,724 -1,772 0,068 1,071
Tillväxtmöjlig. 0,942 0,833 0,882 76,312 6,905 -0,067 12,500
Företagsstorlek 24,661 24,466 2,470 1,336 0,716 19,004 34,210
Styrelsens s. 2,412 2,398 0,266 0,746 -0,288 1,386 3,258
Oberoende s medl. 0,803 0,838 0,120 1,785 -1,353 0,333 1
B.styrnings p. 0,506 0,519 0,290 -1,187 -0,034 0 0,998
F.lednings p. 0,495 0,495 0,289 -1,182 0,028 0,001 1
Observationer: 426

Efter krisen 2010-2017
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8 BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGSMETODERNA 

I detta kapitel presenteras de olika metoderna som används i denna undersökning, samt 
motiveringen till att använda dem. Dessa metoder är t-test, samt regressionsanalys. Även 
hypoteserna för dessa metoder presenteras och modelldiagnostik för regressionerna. 

8.1 Students t-test 

För att ytterligare undersöka den deskriptiva statistiken och ifall skillnaderna mellan 
variablerna under de olika tidsperioderna är signifikanta, kommer ett dubbelsidigt 
Students t-test att utföras. Med hjälp av t-test undersöks ifall variablerna skiljer sig 
signifikant från varandra under olika ekonomiska omständigheter. Tidsperioderna som 
jämförs sinsemellan är hela tidsperioden indelad i tre delperioder som består av 
delperioden före finanskrisen (2003–2006), delperioden under finanskrisen (2007–
2009), samt delperioden efter finanskrisen (2010–2017). Finanskrisperioden är 
definierad enligt tidigare forskning och enligt det som allmänt accepteras vara åren för 
finanskrisen (hela år i detta fall).  

Hypoteserna för t-testet är följande: 

𝐻Y = 𝜇[ö\] 	= 	𝜇^_`]\ 	= 	𝜇][a]\ 	= 	𝜇	

Hc = 	𝜇[ö\] ≠ 	𝜇^_`]\ ≠ 	𝜇][a]\ 

Samplen jämförs två åt gången och nollhypotesen anger att variablerna antar samma 
värden under alla tidsperioder, medan mothypotesen anger att variablerna inte antar 
samma värden under alla tidsperioder. Huvudintresset ligger hos 
bolagsstyrningsvariablerna.  

8.2 Regressionsanalys 

Samplet i undersökningen består av paneldata, eftersom samplet innehåller både en 
tvärsnitt- och en tidsseriedimension. Företagen bildar tvärsnittsdimensionen, medan de 
årliga observationerna bildar tidsseriedimensionen. För att undersöka sambandet 
mellan bolagsstyrning och prestation kommer linjär regression att användas. Det finns 
tre olika regressionsmodeller för linjär regression med paneldata: poolad, fast effekt, och 
slumpeffekt. Den enklaste av de tre modellerna är den poolade regressionen, som 
estimerar all data i en och samma ekvation. Den innehåller en vektor bestående av 
tidsserieobservationerna, en av tvärsnittsobservationerna (företagen) och sedan egna 
vektorer för alla förklarande variabler. Den poolade regressionsmodellen klarar alltså 
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inte av att skilja företag, länder, eller industrier från varandra, utan antar dem vara 
konstanta över tiden och för alla företag, och kräver också att antalet parametrar är litet. 
Den poolade regressionsekvationen estimeras med minsta kvadratsmetoden, Ordinary 
Least Squares (OLS). (Brooks 2008, s. 487–488) 

Ekvation för den poolade regressionsmodellen: 

𝑦ea = 𝛼 + 𝛽𝑥ea + 𝑢ea 

Där i står för tvärsnittsdimensionen och t för tidsseriedimensionen. (Brooks 2008, s. 
488) 

Med hjälp av ett Breusch-Pagan test för heteroskedasticitet kan man undersöka ifall det 
finns en slumpeffekt i modellen och avgör alltså ifall en poolad, eller slumpeffekt modell 
skall användas. Nollhypotesen anger att det inte finns någon individuell slumpeffekt i 
modellen, medan mothypotesen anger att det finns. Ifall nollhypotesen förkastas, är 
slumpeffekt modellen att föredra. (McKenzie u.å., s. 478)  

Resultaten från Breuch-Pagan testet tyder på att det finns en individuell slumpeffekt i 
modellen, eftersom LM test-statistiken var signifikant på <1 % nivå, så därmed förkastas 
nollhypotesen om att enbart den poolade regressionsmodellen skulle användas. Sedan 
måste man ännu avgöra ifall slumpeffekt, eller fast effekt modellen är lämpligare. 

I en fast effekt modell delas feltermen 𝑢ea i två för att även fånga den individuella 
effekten: 

𝑢ea = 𝜇e + 𝜐ea 

Där 𝜇e finns för att fånga den individuella effekten och 𝜐ea fungerar som en felterm, som 

fångar upp allt som lämnas oförklarat om 𝑦ea.  (Brooks 2008, s. 490) 

Dummyvariabler används för att skilja mellan dessa individuella effekter, det vill säga, 
skilja mellan företag, länder, eller industrier. Den enklaste formen av fast effekt modellen 
skiljer mellan de individuella observationerna i tvärsnittsdimensionen (företagen), men 
inte över tiden. Fast effekt regression kan även göras över tid och grupp, eller båda, 
förutom att låta enbart tvärsnittsdimensionen variera. (Brooks 2008, s. 490–491) 

𝜇c𝐷1 + 𝜇i𝐷2 + 𝜇j𝐷3 +⋯+ 𝜇l𝐷𝑁 
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D1 är en dummyvariabel som tar värdet 1 för alla observationer för första enheten 
(företaget) och 0 annars. D2 tar värdet 1 för nästa enhet och 0 annars och så vidare. 
Konstanten finns inte med i denna modell för att undvika dummyvariabelfällan – en 
situation där det existerar perfekt multikollinearitet mellan dummyvariablerna och 
interceptet. Eftersom fast effekt modellen estimeras med dummyvariabler, estimeras 
den med minsta kvadrat dummyvariabelmetoden, Least Square Dummy Variable 
(LSDV). (Brooks 2008, s. 491)  

Nedan ekvationen för en fast effekt panelmodell: 

𝑦ea = 𝛽𝑥ea + 𝜇c𝐷1 + 𝜇i𝐷2 + 𝜇j𝐷3 +⋯+ 𝜇l𝐷𝑁 + 𝜐ea 

Eller alternativt fast effekt på tid (Brooks 2008, s. 493): 

𝑦ea = 𝛼 + 𝛽𝑥ea + 𝜆a + 𝜐ea 

Som kan också estimeras med minsta kvadrat dummyvariabelmetoden (LSDV) som: 

𝑦ea = 𝛽𝑥ea + 𝜆c𝐷1 + 𝜆i𝐷2 + 𝜆j𝐷3 +⋯+ 𝜆o𝐷𝑇 + 𝜐ea 

Som i en fast effekt modell, så använder man i den alternativa slumpeffekt modellen olika 
intercept för varje enhet och dessa intercept är konstanta över tiden. Skillnaden mellan 
en slumpeffekt och en fast effekt modell är att intercepten för varje individuell 

tvärsnittsobservation antas härstamma ifrån ett gemensamt intercept 𝛼 + en 

slumpmässig felterm 𝜖e,	 som mäter varje enhets intercepts slumpmässiga avvikelse från 

den gemensamma intercepttermen 𝛼. Därmed används inte dummyvariabler för att 
skilja mellan de olika tvärsnittsobservationerna, som det görs i en fast effekt regression. 
(Brooks 2008, s.  498)  

Nedan ekvationen för en slumpeffekt panelmodell: 

𝑦ea = 𝛼 + 𝛽𝑥ea + 𝜔ea, 	𝜔ea = 𝜖e + 𝜐e 

Slumpeffekt modellen låter inte feltermen korrelera med de förklarande variablerna, 
vilket fast effekt modellen gör. Därför används fast effekt modellen oftare än slumpeffekt 
modellen. Slumpeffekt modellen är däremot bättre då de förklarande variablerna är 
konstanta över tiden, eftersom fast effekt modellen kan inte användas i sådana fall. En 
slumpeffekt modell brukar också anses mer effektiv jämfört med den poolade varianten. 
Med hjälp av en Hausman test kan man avgöra vilken modell är lämpligare för samplet. 
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Antagandet är att slumpeffekt modellen skall användas om inte Hausman testets resultat 
förkastar detta antagande. Ifall antagandet (nollhypotesen) förkastas, skall fast effekt 
modellen användas istället. (Wooldridge 2013, s. 495–496) 

Resultaten från Hausman testet både för modellerna med ROA och Tobins Q som den 
beroende variabeln, tyder på att fasteffekt modellen skall användas, eftersom Chi^2 
värden var signifikanta på <1 % nivå och därmed förkastas nollhypotesen av att 
slumpeffekt modellen är lämpligare för samplet.  

Både poolade regressionsmodeller och fast effekt regressionsmodeller kommer att 
ställas upp. Eftersom allmänt taget, även om en fast effekt modell, eller slumpeffekt 
modell skulle vara lämpligare för samplet, så är det oftast ändå informativt att ställa upp 
även en poolad regression (Wooldridge 2013, s.494). 

8.2.1 Poolad regression 

Nedan den poolade regressionsmodellen som används i denna undersökning: 

𝑌ea = 𝛼 +	𝛽c𝑋ce,a + 𝛽i	𝑋ie,a +	𝛽j𝑋je,a +	𝛽u𝑋ue,a +	𝛽v𝑋ve,a + 𝛽w𝑋we,a	 	+ 𝛽x𝑋xe,a 	+ 𝛽y𝑋ye,a
+ 𝛽z𝑋ze,a	 + 	𝛽cY𝑋cYe,a	 + 	𝛽cc𝑋cce,a	 + 	𝛽ci𝑋cie,a	 + 	𝛽cj𝑋cje,a	 + 	𝛽cu𝑋cue,a	
+ 	𝛽cv𝑋cve,a	 + 	𝛽cw𝑋cwe,a	 + 𝛽cx𝑋cxe,a	 + 	𝛽cy𝑋cye,a	 + 𝑢e,a 

där, 

𝑌ea: den beroende variabeln prestation mätt som ROA, eller Tobins Q  

𝛼: intercept, eller konstant 

𝛽c{cy: parametervektornerna för variabelvektorerna 𝑋cea − 𝑋cyea 

𝑋cea: vektorn av bolagsstyrningspoäng 

𝑋iea: vektorn av företagsledningspoäng 

𝑋jea: vektorn av styrelsens oberoende 

𝑋uea: vektorn av styrelsens storlek 

𝑋vea: vektorn av dummyvariabeln krisperiod 2007–2009 
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𝑋wea: vektorn av interaktionstermen bolagsstyrningspoäng x dummyvariabeln krisperiod 
2007–2009 

𝑋xea: vektorn av interaktionstermen företagsledningspoäng x dummyvariabeln 
krisperiod 2007–2009 

𝑋yea: vektorn av interaktionstermen styrelsens oberoende x dummyvariabeln krisperiod 
2007–2009 

𝑋zea: vektorn av interaktionstermen styrelsens storlek x dummyvariabeln krisperiod 
2007–2009 

𝑋zea: vektorn av skuldsättningsgrad 

𝑋cYea: vektorn av företagsstorlek 

𝑋ccea: vektorn av tillväxtmöjligheter 

𝑋ciea − 𝑋cyea: vektorn av dummyvariabeln subindustri 

𝑢ea: feltermen 

Denna poolade regressionsmodell uppdelas sammanlagt i sex olika regressionsmodeller 
som kan ses i Tabell 7. Modellerna 1–3 har Tobins Q som den beroende variabeln, medan 
modellerna 4–6 har ROA som den beroende variabeln.  Modellerna 1 och 4 innehåller 
bolagsstyrningsvariabeln bolagsstyrningspoäng, modellerna 2 och 5 
bolagsstyrningsvariabeln företagsledningspoäng, samt modellerna 3 och 6 de interna 
bolagsstyrningsmekanismerna, det vill säga, variablerna styrelsens storlek och 
styrelsens oberoende. Modellerna 1–3, det vill säga Tobins Q regressionerna innehåller 
inte tillväxtmöjligheter som kontrollvariabel, eftersom book-to-market talets 
komponenter är inkluderade i Tobins Q formeln. Alla modeller innehåller 
dummyvariablerna krisperiod 2007–2009, samt dummyvariablerna som indikerar för 
subindustri inom finansbranschen. Fastighetsfonder (Mortgage REITs) är inte med som 
en dummyvariabel för att undvika dummyvariabelfällan. Alla modeller innehåller en 
konstant. 
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Tabell 7  De poolade regressionsmodellerna 1–6 

 

8.2.2 Fast effekt regression 

Eftersom det enligt Breusch-Pagan testet finns en individuell slumpeffekt i modellen och 
enligt Hausman testet är en fast effekt modell bättre än en slumpeffekt modell för att 
beakta denna individuella effekt, så bildas även fast effekt modeller för både ROA och 
Tobins Q som beroende variabler i liknande stil som de poolade regressionsmodellerna 
1–6 i Tabell 7 har bildats. Modellerna 7–9 har Tobins Q som den beroende variabeln och 
modellerna 10–12 har ROA som den beroende variabeln. 

8.2.3 Hypoteser för regressionerna 

 De statistiska hypoteserna för alla regressionsmodeller som presenterats ser ut som 
följande: 

𝐻Y:	𝛽c = 𝛽i = ⋯ =	𝛽l = 0 

Hc:	𝛽c ≠ 0 eller 𝛽i ≠ 0	eller… eller 𝛽l ≠ 0 

Där nollhypotesen anger att variablerna inte har en inverkan på finansiell prestation, 
medan mothypotesen anger att variablerna har en inverkan på finansiell prestation. 
Huvudintresset ligger hos bolagsstyrningsvariablerna. Mothypotesen är tvåsidig, 
eftersom en del av variablerna kan anta olika värden under kristider och ha motsatta 
effekter för olika företag. Därför kan man inte anta att sambanden skulle enbart vara 
positiva, eller negativa. 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6
Y=ROA - - - x x x
Y=Tobins Q x x x - - -
x=Bolagsstyrningspoäng x - - x - -
x=Företagsledningspoäng - x - - x -
x=Styrelsens oberoende - - x - - x
x=Styrelsens storlek - - x - - x
x=Krisperiod x x x x x x
x=Krisperiod x bolagsstyrningspoäng x - - x - -
x=Krisperiod x företagsledningspoäng - x - - x -
x=Krisperiod x styrelsens oberoende - - x - - x
x=Krisperiod x styrelsens storlek - - x - - x
x=Skuldsättningsgrad x x x x x x
x=Företagsstorlek x x x x x x
x=Tillväxtmöjligheter - - - x x x
x=Banker x x x x x x
x=Kapitalmarknader x x x x x x
x=Konsumentfinansiering x x x x x x
x=Diversifierade finansiella tjänster x x x x x x
x=Försäkringsbolag x x x x x x
x=Sparbanker & inteckningsfinansiering x x x x x x
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8.3 Modelldiagnostik 

För att undvika problem som kunde riskera undersökningens reliabilitet och validitet, 
krävs det bland annat att vissa antaganden om variablerna och deras feltermer i 
regressionsmodellerna uppfylls.  

Första antagandet gäller att feltermen skall ha väntevärdet noll. Detta brukar man 
hantera genom att inkludera ett intercept i regressionen. Det andra antagandet gäller 
homoskedasticitet, det vill säga, att feltermerna skall ha konstant varians. För att hantera 
dess motsats heteroskedasticitet, kan man transformera variabler, det vill säga, använda 
den naturliga logaritmen av problematiska variabler. I denna undersökning 
logaritmerades variabeln företagsstorlek, samt styrelsens storlek. Även 
heteroskedasticitets-konsistenta, eller så kallade robusta medelfel har använts i 
regressionsmodellerna, för att korrigera för möjliga problem som heteroskedasticitet 
kunde orsaka. Denna korrigering gör att nollhypotesen inte förkastas lika lätt. Även en 
winsorisering på problematiska variabler kan motverka heteroskedasticitet, men 
behövdes inte i detta fall. (Brooks 2008, s. 131–138) 

Det tredje antagandet gäller autokorrelation, det vill säga, att det inte finns ett samband, 
eller kovarians mellan feltermen. Ifall de korrelerar, uppstår det problem med 
autokorrelation. Autokorrelation kan hanteras genom att använda heteroskedasticitets- 
och autokorrelations-konsistenta robusta medelfel. Detta har gjorts preventivt i alla 
regressionsmodeller för att lindra eventuella snedvridningar av resultaten. Även lags, 
eller tidsfördröjningar kan inkluderas i regressionsmodellen, ifall effekten av en 
förklarande variabel inte genast kan antas synas i den beroende variabeln. Detta testades 
för, men resultaten var mer robusta utan tidsfördröjningar, därmed rapporteras inte 
modeller med tidsfördröjningar alls. (Brooks 2008, s. 139–154) 

Nästa antagande gäller normalitet, det vill säga, att feltermerna skall vara 
normalfördelade. Detta har testats med ett Bera-Jarque test. Med hjälp av testet kan man 
testa ifall skevhet och överskotts kurtosis (normalfördelade variabler har skevhet 0 och 
kurtosis 3) är gemensamt 0 för en variabel. Avvikelser från normalitet kan hanteras 
genom att göra logaritmiska transformationer på variabler (i detta fall på variablerna 
företagsstorlek, samt styrelsens storlek), samt genom att begränsa extremvärden, till 
exempel genom winsorisering, vilket inte var nödvändigt i detta fall. Då samplet är 
tillräckligt stort, orsakar avvikelser från normalitet sällan desto större problem i 
samband med tolkning av resultaten från regressioner estimerade med hjälp av minsta 
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kvadratmetoden. Skevhet och kurtosis i den deskriptiva statistiken indikerade redan att 
variablerna i samplet inte skulle vara normalfördelade. Normalfördelningen testades 
även med det formella Bera-Jarque testet där nollhypotesen av testet är 
normalfördelning (skevhet 0 och överskotts kurtosis 0). Ifall p-värdet av testet är 
signifikant förkastas nollhypotesen, vilket betyder att samplet inte är normalfördelat. 
Resultaten av Bera-Jarque testet var signifikanta i alla av fallen, vilket tyder på att 
samplet inte har normalfördelade variabler, även om den naturliga logaritmen av en del 
variabler har använts. 581 observationer kan ändå antas vara tillräckligt stort sampel, 
vilket betyder att resultaten och undersökningsmetoden kan anses pålitliga oberoende 
av att samplet inte är normalfördelat. Enligt den centrala gränsvärdessatsen kommer 
teststatistiken asymptotiskt att följa en lämplig fördelning, även om feltermernas 
fördelning avviker från normalitet. (Brooks 2008, s. 161–164) 

Sedan finns det antagandet om att de förklarande variablerna inte får korrelera med 
varandra. Ifall det existerar ett perfekt linjärt förhållande mellan variablerna, uppstår 
det problem med multikollinearitet. Ifall multikollinearitet existerar mellan två, eller 
flera förklarande variabler, kan det visa sig genom att förklaringsgraden för modellen är 
hög, även om standardfelen för variablerna är höga och få variabler är signifikanta. 
Perfekt multikollinearitet förekommer då det finns ett exakt förhållande mellan två, eller 
fler variabler. Detta betyder att variablerna mäter samma sak två gånger. Nära 
multikollinearitet existerar då det finns ett förhållande mellan två förklarande variabler, 
men förhållandet är inte perfekt. En hög korrelation mellan en beroende och en 
oberoende variabel räknas inte som multikollinearitet, utan detta gäller enbart mellan 
de förklarande variablerna i regressionen. Det finns inte ett formellt test för att testa ifall 
multikollinearitet existerar mellan förklarande variabler, men det kan upptäckas genom 
att studera korrelationsmatrisen som ställts upp för variablerna i undersökningen. Då 
dummyvariabler används i en undersökning kan dummyvariabelfällan orsaka 
multikollinearitet. För att undvika detta, bör en del av indikatorvariablerna exkluderas 
bort så att deras effekt kan mätas genom interceptet, eller alternativt inkludera alla 
indikatorvariabler i modellen utan ett intercept. (Brooks 2008, 170–172 & s. 455–456) I 
detta fall har ett intercept använts och dummyvariabeln för fastighetsfonder (mortgage 
REITs) har lämnats bort.  

8.3.1  Korrelationsanalys 

För att säkerställa att det inte existerar multikollineariteter mellan de förklarande 
variablerna i undersökningen har en korrelationsmatris ställts upp som en del av 
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modelldiagnostiken. Ifall multikollinearitet förekommer mellan förklarande variabler 
kan regressionsresultaten förvrängas. Korrelationsmatrisen som ställts upp för 
variablerna kan åskådas i Tabell 8.  

Den högsta korrelationen är emellan de beroende variablerna ROA och Tobins Q, vilket 
är förväntat, eftersom de båda är avsedda att mäta prestation i denna undersökning. 
Detta räknas ändå inte som multikollinearitet, eftersom denna korrelation är emellan två 
beroende variabler och inte emellan två förklarande variabler. Det näst högsta 
korrelationsvärdet existerar mellan ROA och skuldsättningsgrad -0,603, samt mellan 
Tobins Q och skuldsättningsgrad -0,586, vilket är logiskt, eftersom företagets prestation 
tenderar att sjunka i samband med högre skuldsättning. Detta räknas inte heller som 
multikollinearitet, eftersom dessa korrelationer är emellan en beroende och en 
oberoende variabel, och inte emellan två oberoende variabler. 

Korrelationen mellan företagsledningspoäng och bolagsstyrningspoäng är relativt högt, 
det vill säga, 0,599, vilket beror på att företagsledningspoängen är en del av den totala 
bolagsstyrningspoängen. Även korrelationen mellan företagsledningspoäng och 
oberoende styrelsemedlemmar är relativt högt (-0,503), eftersom 
företagsledningspoängen innehåller flera styrelseattribut, såsom styrelsemedlemmarnas 
oberoende. Samma gäller korrelationen mellan oberoende styrelsemedlemmar och 
bolagsstyrningspoäng, som är -0,408, och korrelerar av samma orsak som 
företagsledningspoäng och oberoende styrelsemedlemmar. Dessa höga korrelationer 
hanteras genom att ställa upp flera olika modeller där variablerna bolagsstyrningspoäng 
och företagsledningspoäng mäts individuellt i olika modeller. Även de individuella 
interna bolagsstyrningsmekanismerna får en egen modell, eftersom dessa mekanismer 
ingår som delkomponenter i både företagslednings- och bolagsstyrningspoäng. Annars 
är korrelationerna mellan resten av de förklarande variablerna väldigt låga, vilket 
betyder att multikollinearitet inte existerar mellan de förklarande variablerna i 
modellen. 
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Tabell 8 Korrelationsmatris 
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9 RESULTAT 

9.1 T-test resultat 

I detta stycke presenteras t-test resultaten som är estimerade med hjälp av 
statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. I testet jämfördes det hur både de beroende 
och oberoende variablerna har förändrats vid de olika deltidsperioderna. Tidsperioden 
före finanskrisen omfattar åren 2003–2006, tidsperioden under finanskrisen omfattar 
åren 2007–2009 och tidsperioden efter finanskrisen omfattar åren 2010–2017. Dessa 
skillnader mellan variablerna under de olika tidsperioderna rapporterades redan i 
datakapitlet i samband med den deskriptiva statistiken, men undersöks nu ytterligare i 
detta stycke genom att granska skillnadernas signifikans. Tabellerna 9–11 anger 
variablernas medeltal och standardavvikelser, samt skillnaderna i medeltalen. T-värdet 
anger signifikansen för förändringen i medeltalet. 

I Tabell 9 ser man jämförelsen mellan tidsperioderna före finanskrisen och efter 
finanskrisen. Dessa tidsperioder anses båda som normala omständigheter och 
utgångspunkten är att variablerna under dessa tidsperioder borde till stor del anta 
samma värden med få signifikanta skillnader. Nollhypotesen var att variablerna hållits 
samma, medan mothypotesen var att någon av variablerna har förändrats, då 
tidsperioderna jämförs sinsemellan. Nollhypotesen kan förkastas, eftersom alla variabler 
inte antog samma värden under de tre tidsperioderna som jämfördes.  

Skillnaderna i variablernas medeltal var väldigt små med endast tillväxtmöjligheter, 
styrelsens storlek och styrelsens oberoende, som har förändrats signifikant. 
Tillväxtmöjligheterna, det vill säga, book-to market talet, har ökat efter finanskrisen med 
0,352, vilket skulle tyda på sämre prestation och högre risk och skulle därmed indikera 
att företagen inte helt och hållet återhämtat sig efter finanskrisen. Styrelsens storlek har 
minskat med 16,7 %-enheter efter finanskrisen, vilket kan bero på att nya lagar och 
förordningar, i till exempel Dodd-Frank Act, trätt i kraft under tiden. Styrelsens 
oberoende har också ökat med 7,2 %-enheter efter krisen, vilket också skulle indikera för 
hårdare krav för transparent beslutsfattande. Både SOX och Dodd-Frank Act innehöll 
speciellt bestämmelser gällande den interna kontrollen och förstärkta krav på styrelsens 
oberoende. 

 

 



58 
  

Tabell 9 T-test resultat med jämförelsen före och efter krisen 

 

I Tabell 10 ser man jämförelsen mellan tidsperioderna före krisen och under krisen. Man 
kunde förvänta sig att signifikanta skillnader mellan variablerna skulle finnas i denna 
jämförelse, speciellt gällande prestationsvariablerna, och att dessa skillnader skulle vara 
negativa. Resultaten visar att ROA, tillväxtmöjligheter, styrelsens storlek och styrelsens 
oberoende har förändrats signifikant. ROA som förväntades att minska under 
finanskrisen, har också minskat under krisen med 1,2 %-enheter. Detta är logiskt 
eftersom under kristider är det förväntat att företagen har sämre lönsamhet. Styrelsens 
storlek har minskat och styrelsens oberoende har ökat. Tillväxtmöjligheter har ökat. 
Större styrelse brukar bidra till sämre prestation, så under kristider verkar det logiskt att 
minska styrelsens storlek och avskeda styrelseledamöter. Inverkan av styrelsens 
oberoende är inte lika lätt att avgöra, även om antagandet är att styrelsens oberoende är 
positivt relaterat till prestation under normala omständigheter, men negativt under 
kriser, då snabbt beslutsfattande är kritiskt. Ökningen av styrelsens oberoende kan 
möjligtvis vara kopplad till minskningen av styrelsens storlek genom att de avskedade 
personerna kan ha varit beroende ledamöter såsom vd, andra ägare, eller medlemmar i 
ledningen. Styrelsens oberoende har ökat med 5,1 %-enheter, medan styrelsens storlek 
har minskat med 14,8 %-enheter. Som den föregående jämförelsen redan indikerade, så 
verkar det som om det finns en trend gentemot förstärkt intern kontroll, som innebär 
särskilt en mindre och en mer oberoende styrelse. Tillväxtmöjligheterna har ökat med 
0,494, vilket brukar tyda på hög risk och sämre prestation, som verkar logiskt under 
finanskrisen. 

 

 

Variabler Medeltal Stand.avv. Medeltal Stand.avv. Skillnad i medeltal t-värde
ROA 0,036 0,583 0,035 0,072 0,002 0,205
Tobins Q 1,472 1,570 1,479 1,620 -0,007 –0,030
Skuldsättningsgrad 0,800 0,199 0,795 0,171 0,005 0,970
Tiilväxtmöjligheter 0,590 0,339 0,942 0,883 -0,352 –3,129***
Företagsstorlek 24,877 2,387 24,662 2,474 0,215 0,664
Styrelsens storlek 2,578 0,238 2,411 0,266 0,167 5,102***
Styrelsens oberoende 0,730 0,162 0,802 0,120 -0,072 –4,280***
Bolagsstyrningspoäng 0,487 0,295 0,505 0,289 -0,018 –0,453
Företagsledningspoäng 0,505 0,286 0,495 0,290 0,010 0,272

Före krisen Efter krisen Jämförelse före och efter

 *** indikerar för signifikansnivån <1 %, ** för <5 % samt * för <10 %.
Tidsperiden före krisen innefattar åren 2003-2006, medan perioden efter krisen innefattar åren 2010-2017
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Tabell 10 T-test resultat med jämförelsen före och under krisen 

 

I Tabell 11 jämförs perioden under krisen gentemot perioden efter krisen. Åtagandet var 
att företagen skulle ha återhämtat sig efter krisen och att variablerna skulle återta samma 
värden som före krisen. Endast prestationsvariablerna har förändrats signifikant. ROA 
har ökat med 2,3 %-enheter efter krisen till 3,5 % i medeltal, vilket är fortfarande ett 
svagt ROA, men ändå återigen på nästan exakt samma nivå som den var på före krisen 
(3,6 %). Tobins Q har också stigit med 0,259 efter finanskrisen till 1,479 och återhämtat 
sig på samma nivå, som den var före på krisen (1,472). Tobins Q var ändå >1 under alla 
tre tidsperioder, vilket betyder att företagen inte var i något skede undervärderade, 
snarare övervärderade. 

Tabell 11 T-test resultat med jämförelsen under och efter krisen 

 

Endast på de interna bolagsstyrningsmekanismernas nivå ser man signifikanta 
skillnader i bolagsstyrning då de olika tidsperioderna jämförs sinsemellan. 
Bolagsstyrningspoäng och företagsledningspoäng har förhållit sig konstanta under alla 
tre tidsperioder, vilket kan indikera att finansiella institutioner måste under alla 
ekonomiska omständigheter hålla sin bolagsstyrning konstant på en tillfredsställande 

Variabler Medeltal Stand.avv. Medeltal Stand.avv. Skillnad i medeltal t-värde
ROA 0,036 0,583 0,012 0,569 0,024 2,614***
Tobins Q 1,472 1,570 1,220 0,698 0,252 1,198
Skuldsättningsgrad 0,800 0,199 0,802 0,163 -0,002 –0,147
Tiilväxtmöjligheter 0,590 0,339 1,084 1,460 -0,494 –2,634***
Företagsstorlek 24,877 2,387 24,911 1,850 -0,034 –0,093
Styrelsens storlek 2,578 0,238 2,430 0,231 0,148 3,857***
Styrelsens oberoende 0,730 0,162 0,781 0,118 -0,051 –2,129**
Bolagsstyrningspoäng 0,487 0,295 0,479 0,287 0,008 o,162
Företagsledningspoäng 0,505 0,286 0,516 0,295 -0,011 –o,232

Före krisen Under krisen Jämförelse före och under

 *** indikerar för signifikansnivån <1 %, ** för <5 % samt * för <10 %.
Tidsperiden före krisen innefattar åren 2003-2006, medan perioden under krisen innefattar åren 2007-2009

Variabler Medeltal Stand.avv. Medeltal Stand.avv. Skillnad i medeltal t-värde
ROA 0,012 0,569 0,035 0,072 -0,023 –3,341***
Tobins Q 1,220 0,698 1,479 1,620 -0,259 –2,418**
Skuldsättningsgrad 0,802 0,163 0,795 0,171 0,007 0,371
Tiilväxtmöjligheter 1,084 1,460 0,942 0,883 0,142 1,220
Företagsstorlek 24,911 1,850 24,662 2,474 0,249 0,909
Styrelsens storlek 2,430 0,231 2,411 0,266 0,019 0,670
Styrelsens oberoende 0,781 0,118 0,802 0,120 -0,021 –1,614
Bolagsstyrningspoäng 0,479 0,287 0,505 0,289 -0,026 –0,777
Företagsledningspoäng 0,516 0,295 0,495 0,290 0,021 0,637

Tidsperiden under krisen innefattar åren 2007-2009, medan perioden efter krisen innefattar åren 2010-2017

Under krisen Efter krisen Jämförelse före och efter

 *** indikerar för signifikansnivån <1 %, ** för <5 % samt * för <10 %.
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nivå och uppfylla vissa standarder som gäller för robust bolagsstyrning. Dessa resultat 
diskuteras djupare i Kapitel 10. 

9.2 Regressionsresultat 

I detta stycke presenteras regressionsresultaten för undersökningen. Först presenteras 
de poolade regressionsmodellernas resultat, varefter resultaten av fast effekt 
regressionerna presenteras. Regressionerna är estimerade med hjälp av 
statistikprogrammen Oxmetrics och Gretl. Enligt undersökningens hypoteser 
förväntades det att ju bättre kvalitet på bolagsstyrning (högre bolagsstyrnings-, eller 
företagsledningspoäng), desto bättre prestation. Angående de individuella 
mekanismerna, förväntades det att ju större styrelse, desto sämre prestation och ju mer 
oberoende styrelse, desto bättre, eller sämre prestation. De statistiska mothypoteserna 
var ändå tvåsidiga för både de poolade och fast effekt regressionerna, eftersom det inte 
är givet att variablernas inverkan på prestation skulle enbart vara positivt, eller negativt, 
speciellt då olika ekonomiska omständigheter undersöks samtidigt.  

9.2.1 Poolade regressionsmodeller 

Resultaten från de poolade regressionerna kan åskådas i tabellerna 12 och 13. I Tabell 12 
kan resultaten från regressionerna med Tobins Q som den beroende variabeln åskådas, 
det vill säga, resultaten från modellerna 1–3. I Tabell 13 kan resultaten från 
regressionerna som har ROA som den beroende variabeln åskådas, det vill säga 
resultaten från modellerna 4–6. Definitionerna av dessa regressionsmodeller kan hittas 
i Tabell 7 på sidan 52. 

I Tabell 12 ser man resultaten från de poolade Tobins Q regressionerna. Modell 1 har 
bolagsstyrningspoäng som bolagsstyrningsvariabel, Modell 2 företagsledningspoäng, 
och Modell 3 styrelseattributen styrelsens storlek och oberoende. Signifikanserna bland 
modellerna varierar. Förklaringsgraden är nästan samma i alla – kring 35 %.  F-värdet 
som anger hela modellens signifikans är signifikant för modellerna 1–3.   

I Modell 1 med bolagsstyrningspoäng, är det endast krisperioden som är signifikant med 
koefficienten -0,360, vilket tyder på att företagen haft sämre Tobins Q under 
finanskrisen. Även kontrollvariabeln skuldsättningsgrad är signifikant med en väldigt 
negativ koefficient -3,820, vilket tyder på att skuldsättningsgraden haft en signifikant 
negativ inverkan på prestation för de finansiella institutionerna som förväntat. Då 
subindustrierna inom finansbranschens åskådas, kan man se att alla andra förutom 
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försäkringsbolag, samt sparbanker och inteckningsfinansieringsbolag är signifikanta i 
modellen, där endast de företag som erbjuder diversifierade finansiella tjänster har en 
negativ koefficient. 

I Modell 2 med företagsledningspoäng som bolagsstyrningsvariabel, är 
företagsledningspoängen signifikant. Koefficienten för den är -0,362 och betyder att 
högre företagsledningspoäng skulle korrelera negativt med prestation mätt som Tobins 
Q och inte positivt, som var det förväntade sambandet. Det vill säga, ju bättre skött 
bolagsstyrning, speciellt gällande styrelsestrukturer, hur företagsledningen är 
organiserad och så vidare ett företag har, desto sämre värderas de. Interaktionstermen, 
krisperiod multiplicerad med företagsledningspoäng, är däremot positiv enligt 
förväntningarna med koefficienten 0,748, vilket tyder på att företag med god 
bolagsstyrning (bättre företagsledningspoäng) har presterat bättre, eller mindre 
negativt, under finanskrisen än företagen med svagare (intern) bolagsstyrning. 
Variablerna kan variera under olika ekonomiska omständigheter och därför var de 
statistiska mothypoteserna tvåsidiga.  

Även krisperioden är signifikant, och tyder på att företagen presterat betydligt sämre 
under finanskrisen än normalt, -0,506. Även kontrollvariabeln skuldsättningsgrad är 
starkt negativ, -3,776, vilket är logiskt, eftersom ju högre skuldsättning, desto sämre 
prestation. Då subindustrier åskådas är alla andra igen förutom försäkringsbolag och 
sparbanker och inteckningsfinansieringsbolag signifikanta, och igen har alla andra 
subindustrier presterat bättre, förutom företag som erbjuder diversifierade finansiella 
tjänster. 

I Modell 3 med styrelsens storlek och styrelsens oberoende är få variabler signifikanta, 
vilket skulle tyda på att enskilda bolagsstyrningsmekanismer inte haft någon inverkan 
på de finansiella institutionernas prestation, endast bolagsstyrningens kvalitet som en 
helhet, eller att dessa mekanismers effekt är så olik för de olika företagen i samplet, att 
resultaten inte blir signifikanta för samplet som en helhet. I Modell 3 är endast 
kontrollvariabeln skuldsättningsgrad starkt signifikant med nästan samma negativa 
koefficient som i de två tidigare modellerna – -3,829. I denna modell är endast 
kapitalmarknader signifikant av industridummyvariablerna, med en positiv koefficient. 
Konstanten är starkt signifikant i alla tre modeller. 

Resultaten indikerar att det är utmanande att fånga bolagsstyrningens kvalitet i ett 
kvantitativt mått, eftersom en del mekanismer kan komplettera, eller ersätta varandra 
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och fungera olikt under olika ekonomiska omständigheter. Enligt resultaten från 
modellerna 1–3 har enbart företagsledningspoängen haft en signifikant inverkan på 
prestation. Ett intressant resultat att lyfta fram, även om resultaten till stor del var 
insignifikanta, är att bolagsstyrningspoäng och företagsledningspoäng har negativa 
koefficienter utanför krisen, det vill säga under normala omständigheter, men positiva 
koefficienter under krisen. Detta kunde tyda på att även om bolagsstyrning är kostsamt 
att implementera och kan ha en negativ inverkan på finansiell prestation, är dess kvalitet 
ändå en avgörande faktor för bättre prestation under en oförutsägbar finansiell kris. 
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Tabell 12 Poolade regressionsmodeller med Tobins Q som den beroende variabeln 

 

Beroende variabel:
Tobins Q Modell 1 Modell 2 Modell 3

Bolagsstyrningspoäng −0,300
(−1,020) - -

Företagsledningspoäng - –0,362
(-1,732)* -

Styrelsens oberoende - - −0,653
(−0,102)

Styrelsens storlek - - 0,010
(0,016)

Krisperiod −0,360
(−2,034)**

−0,506
(−2,719)***

−1,084
(−0,855)

Krisperiod x bolagsstyrningspoäng 0,470
(1,290) - -

Krisperiod x företagsledningspoäng - 0,748
(2,559)** -

Krisperiod x styrelsens oberoende - - –0,127
(–0,174)

Krisperiod x styrelsens storlek - - 0,435
(1,120)

Skuldsättningsgrad −3,820
(−2,920)***

−3,776
(−2,950)***

−3,829
(−2,580)***

Företagsstorlek 0,030
(1,560)

0,028
(1,480)

0,028
(1,490)

Tillväxtmöjligheter - - -

Banker 0,211
(2,110)**

0,209
(2,976)***

0,212
(0,590)

Kapitalmarknader 1,235
(3,550)***

1,231
(5,454)***

1,247
(3,210)***

Konsumentfinansiering 0,223
(1,970)**

0,225
(2,611)***

0,241
(0,808)

Diversifierade finansiella tjänster −0,843
(−2,060)**

−0,830
(−3,352)**

−0,860
(−1,340)

Försäkringsbolag −0,018
(−0,138)

−0,018
(−0,133)

−0,015
(−0,040)

Sparbanker & inteckningsfinansiering −0,000
(−0,001)

−0,019
(−0,095)

−0,008
(−0,022)

Konstant 3,2629
(3,320)***

3,676
(3,330)***

3,567
(3,390)***

R2 0,349 0,351 0,347

F-värde 7,413 7,530 6,763

Observationer 581 581 581

Tabellen visar regressionskoefficienterna för variablerna. T-värden är givna i 
parentes. *** indikerar för signifikansnivån <1 %, ** för <5 % samt * för <10 %.

R2, modellens förklaringsgrad, står för mängden variation i den beroende variabeln 
Tobins Q som kan förklaras med hjälp av

 de oberoende variablerna som är inkluderade i modellen.

F-värdet står för hela modellens signifikans
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I Tabell 13 ser man resultaten från de poolade regressionerna med ROA som den 
beroende variabeln. Modellerna 4–6 är formade som modellerna 1–3 med Tobins Q som 
den beroende variabeln. Modell 4 har bolagsstyrningspoäng som 
bolagsstyrningsvariabel, Modell 5 har företagsledningspoäng, medan Modell 6 har 
styrelseattributen styrelsens storlek och styrelsens oberoende. Signifikanserna bland 
modellerna varierar. Förklaringsgraden är nästan samma i alla – kring 48 %.  Alla 
modeller 4–6 med ROA är signifikanta enligt f-värden som indikerar för hela modellens 
signifikans. 

Ingen av modellerna med ROA visar signifikanta resultat för bolagsstyrningsvariablerna. 
Endast i Modell 4 med bolagsstyrningspoäng och i Modell 5 med företagsledningspoäng 
är krisperioden signifikant negativ -0,019, respektive -0,023, vilket tyder på att 
finanskrisen haft en inverkan på prestation mätt som lönsamhet, eller ROA, men inte 
lika stark negativ inverkan som på prestation mätt som Tobins Q. Kontrollvariablerna 
skuldsättningsgrad och tillväxtmöjligheter är båda signifikanta i alla tre modeller. 
Skuldsättningsgraden har som förväntat negativa koefficienter, omkring -0,220 i alla tre 
modeller, vilket är också betydligt lägre än i modellerna med Tobins Q. 
Tillväxtmöjligheter har samma koefficient -0,050 i alla modeller och har alltså som 
förväntat en negativ inverkan på prestation. Kapitalmarknader och diversifierade 
finansiella tjänster är båda signifikanta i alla tre modeller, medan även försäkringsbolag, 
samt sparbanker och inteckningsfinansieringsbolag är signifikanta i modellerna 4 och 5. 
Kapitalmarknaden är den enda subindustrin med positiva koefficienter, vilket bekräftar 
att de olika subindustrierna presterar olika, som också regressionerna med Tobins Q 
visade. Konstanten är signifikant i alla tre modeller. 

Största delen av dessa poolade regressionsresultat, speciellt regressionsresultaten med 
ROA som den beroende variabeln var inte signifikanta, eftersom som fler gånger 
konstaterats, är det svårt att fånga bolagsstyrningens kvalitet i ett kvantitativt mått och 
empiriskt bevisa hur betydelsefullt bolagsstyrning är. Trots detta, så kan man ändå se 
samma mönster upprepas som i de poolade regressionsresultaten med Tobins Q som den 
beroende variabeln. Mönstret kan ses genom att åskåda koefficienternas förtecken. 
Bolagsstyrningspoäng och företagsledningspoäng har negativa koefficienter utanför 
finanskrisen, men positiva under finanskrisen, även om dessa resultat är insignifikanta. 
Det finns även skillnader i subindustriernas prestation inom finansbranschen. Dessa 
resultat diskuteras djupare i Kapitel 10. 
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Tabell 13 Poolade regressionsmodeller med ROA som den beroende variabeln 

 

Beroende variabel:

ROA Modell 4 Modell 5 Modell 6

Bolagsstyrningspoäng −0,007
(−0,634) - -

Företagsledningspoäng - –0,005
(–0,480) -

Styrelsens oberoende - - −0,005
(−0,192)

Styrelsens storlek - - 0,008
(0,282)

Krisperiod –0,019
(–2,042)**

–0,023
(–2,060)**

–0,003
(–0,048)

Krisperiod x bolagsstyrningspoäng 0,006
(0,274) - -

Krisperiod x företagsledningspoäng - 0,012
(0,585) -

Krisperiod x styrelsens oberoende - - −0,053
(−1,490)

Krisperiod x styrelsens storlek - - 0,012
(0,633)

Skuldsättningsgrad −0,220
(−4,170)***

−0,219
(−4,210)***

−0,221
(−3,700)***

Företagsstorlek 0,001
(0,805)

0,001
(0,735)

0,001
(0,706)

Tillväxtmöjligheter −0,005
(−2,080)**

−0,005
(−2,040)**

−0,005
(−1,879)*

Banker 0,001
(0,326)

0,002
(0,419)

−0,001
(−0,090)

Kapitalmarknader 0,044
(3,220)***

0,045
(3,240)***

0,043
(3,060)***

Konsumentfinansiering 0,004
(0,530)

0,004
(0,596)

0,003
(0,204)

Diversifierade finansiella tjänster −0,040
(−3,547)***

−0,040
(−3,604)***

−0,044
(−2,938)***

Försäkringsbolag −0,007
(−1,691)*

−0,007
(−1,686)*

−0,009
(−0,581)

Sparbanker & inteckningsfinansiering −0,018
(−2,144)**

−0,018
(−2,166)**

−0,019
(−1,110)

Konstant 0,198
(4,040)***

0,197
(4,040)***

0,184
(4,550)***

R2 0,483 0,483 0,485

F-värde 14,631 14,401 13,990

Observationer 581 581 581

Tabellen visar regressionskoefficienterna för variablerna. T-värden är givna i 
parentes. *** indikerar för signifikansnivån <1 %, ** för <5 % samt * för <10 %.

R2, modellens förklaringsgrad, står för mängden variation i den beroende variabeln 
ROA som kan förklaras med hjälp av

 de oberoende variablerna som är inkluderade i modellen.

F-värde står för hela modellens signifikans
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9.2.2 Fasteffekt regressionsmodeller 

I tabellerna 14 och 15 kan resultaten från fast effekt regressionerna åskådas. Tabell 14 
innehåller resultaten från regressionerna med Tobins Q som den beroende variabeln, 
där modellerna 7–9 är formade som modellerna 1–3 i de poolade regressionerna för 
Tobins Q. Tabell 15 innehåller däremot resultaten från regressionerna med ROA som den 
beroende variabeln, där modellerna 10–12 är formade som modellerna 4–6 i de poolade 
regressionerna för ROA. Återigen kan man från Tabell 7 på sidan 52, se 
regressionsmodellernas 1–6 definitioner, som modellerna 7–12 följer.  

I Tabell 14 kan man se resultaten från fast effekt regressionerna med Tobins Q som den 
beroende variabeln. Förklaringsgraderna är höga kring 87 %, men få av de huvudsakliga 
variablerna är signifikanta i dessa modeller.  

Endast interaktionerna mellan de två bolagsstyrningsindex och krisperioden är 
signifikanta i modellerna 7 och 8 med positiva koefficienter som förväntat enligt 
undersökningens hypoteser. Detta skulle tyda på att sund bolagsstyrning hjälpt 
företagen att överleva bättre den finansiella oron under finanskrisen. 
Bolagsstyrningspoängens interaktion har en koefficient på 0,150, medan 
företagsledningen 0,160. Annars är få variabler signifikanta i någon av dessa Tobins Q 
modeller. Dock kan man igen se samma mönster upprepas som i de föregående poolade 
regressionsmodellerna om att ökning i bolagsstyrningens kvalitet korrelerar negativt 
med prestation under normala omständigheter, det vill säga utanför krisen, men positivt 
under finanskrisen, även om största delen av koefficienterna är insignifikanta. Ingen 
subindustri är heller signifikant och av kontrollvariablerna bara skuldsättningsgrad är 
signifikant i modellerna 7 och 9 med starkt negativ inverkan på prestation – över -4,000, 
som även de poolade regressionsresultaten indikerade. 

 

 

 

 

 

 



67 
  

Tabell 14 Fast effekt regressionsmodeller med Tobins Q som den beroende variabeln 

 

Beroende variabel:
Tobins Q Modell 7 Modell 8 Modell 9

Bolagsstyrningspoäng −0,310
(−1,370) - -

Företagsledningspoäng - –0,246
(–0,984) -

Styrelsens oberoende - - –0,402
(–0,654)

Styrelsens storlek - - –0,506
(–1250)

Kris 2007-2009 –0,075
(–0,710)

–0,086
(–0,767)

–0,487
(–0,563)

Bolagsstyrningspoäng x kris 2007-2009 0,150
(1,880)* - -

Företagsledningspoäng x kris 2007-2009 - 0,160
(1,810)* -

Styrelsens oberoende x kris 2007-2009 - - 0,080
(0,135)

Styrelsens storlek x kris 2007-2009 - - 0,168
(0,678)

Skuldsättningsgrad −4,490
(−1,650)*

−4,462
(−1,630)

−4,433
(−1,660)*

Företagsstorlek 0,031
(1,490)

0,030
(1,470)

0,031
(1,520)

Banker –1,006
(–0,867)

–0,389
(–1,210)

–1,275
(–1,050)

Kapitalmarknader 0,989
(0,682)

0,677
(0,398)

0,831
(0,557)

Konsumentfinansiering 0,446
(1,480)

0,132
(0,860)

0,042
(0,444)

Diversifierade finansiella tjänster −1,668
(−1,420)

0,152
(1,630)

0,762
(1,590)

Försäkringsbolag −0,237
(−0,776)

−0,632
(−1,190)

−0,250
(−0,647)

Sparbanker & inteckningsfinansiering 0,546
(0,345)

0,214
(0,119)

0,632
(0,427)

Konstant 4,167
(2,130)**

4,485
(2,100)**

5,265
(1,970)**

R2 0,871 0,872 0,872
Wald chi^2 692,800 224,300 365,500
Observationer 581 434 581

Tabellen visar regressionskoefficienterna för variablerna. T-värden är givna i parentes. *** 
indikerar för signifikansnivån <1 %, ** för <5 % samt * för <10 %.

R2, modellens förklaringsgrad, står för mängden variation i den beroende variabeln Tobins Q 
som kan förklaras med hjälp av

 de oberoende variablerna som är inkluderade i modellen.

Wald Chi^2-värdet står för hela modellens signifikans
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I Tabell 15 kan resultaten från fast effekt regressionerna med ROA som den beroende 
variabeln åskådas. Här är förklaringsgraderna igen väldigt höga, kring 87 %, även om de 
flesta variablerna inte är signifikanta. Kontrollvariabeln skuldsättningsgrad är 
signifikant i alla dessa modeller och har som förväntat negativa koefficienter kring -
3,300 och därmed betydligt negativare än i de poolade regressionerna med ROA. 
Krisdummyn är signifikant i modellerna 10 och 12 och har endast kring -0,010 negativ 
koefficient. I Modell 12 med de individuella bolagsstyrningsmekanismerna styrelsens 
storlek och oberoende, är även interaktionstermen mellan styrelsens oberoende och 
krisen signifikant. Dess koefficient är negativ, kring -0,060 och tyder på att ju mer 
oberoende styrelse, desto sämre prestation för företagen under krisen. I fast effekt 
regressionerna med ROA som den beroende variabeln, är även de flesta subindustrierna 
signifikanta, igen med olika förtecken, som tyder på att de presterat olika bra. 

På grund av utmaningen att empiriskt bevisa bolagsstyrningens inverkan, var det 
förväntat att dessa resultat från fast effekt regressionerna inte skulle ge så mycket 
mervärde till avhandlingens bidrag över resultaten som de poolade regressionerna redan 
gav. Trots att dessa fast effekt resultat var till stor del insignifikanta, så uppreparades 
ändå samma mönster som i de poolade regressionernas resultat, vilket är i och för sig ett 
intressant resultat. Det enda som var avvikande i dessa fast effekt regressionsresultat 
med ROA som den beroende variabeln, var att koefficienterna för bolagsstyrningspoäng 
och företagsledningspoäng var negativa både under och utanför finanskrisen, men dessa 
resultat var inte signifikanta. Även dessa resultat diskuteras ytterligare i nästa kapitel. 
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Tabell 15 Fast effekt regressionsmodeller med ROA som den beroende variabeln 

 

Beroende variabel:
ROA Modell 10 Modell 11 Modell 12

Bolagsstyrningspoäng −0,008
(−1,010) - -

Företagsledningspoäng - –0,006
(–1,170) -

Styrelsens oberoende - - 0,007
(0,328)

Styrelsens storlek - - 0,003
(0,279)

Kris 2007-2009 –0,011
(–1,670)*

–0,011
(1,360)

–0,010
(1,760)*

Bolagsstyrningspoäng x kris 2007-2009 –0,012
(–0,672) - -

Företagsledningspoäng x kris 2007-2009 - –0,005
(–0,271) -

Styrelsens oberoende x kris 2007-2009 - - –0,061
(–1,880)*

Styrelsens storlek x kris 2007-2009 - - 0,005
(0,363)

Skuldsättningsgrad −0,220
(−3,320)***

−0,220
(−3,290)***

−0,221
(−3,280)***

Tillväxtmöjligheter –0,001
(–0,637)

–0,001
(–0,621)

–0,000
(–0,446)

Företagsstorlek 0,000
(0,675)

0,000
(0,612)

0,000
(0,644)

Banker 0,006
(1,030)

0,005
(1,240)

0,007
(0,592)

Kapitalmarknader 0,143
(3,920)***

1,430
(3,870)***

0,142
(3,650)***

Konsumentfinansiering –0,009
(–2,540)**

0,019
(2,360)**

0,003
(0,404)

Diversifierade finansiella tjänster 0,014
(1,990)**

0,012
(1,670)*

−0,064
(−2,240)**

Försäkringsbolag −0,013
(−0,952)

−0,015
(−1,060)

−0,017
(−1,260)

Sparbanker & inteckningsfinansiering 0,021
(3,280)***

−0,035
(−0,892)

−0,035
(−0,947)

Konstant 0,190
(3,520)***

0,191
(3,540)***

0,177
(2,280)**

R2 0,873 0,872 0,874
Wald chi^2 3540,000 341,500 643,600
Observationer 581 581 581

Wald Chi^2 värdet står för hela modellens signifikans

Tabellen visar regressionskoefficienterna för variablerna. T-värden är givna i parentes. *** 
indikerar för signifikansnivån <1 %, ** för <5 % samt * för <10 %.

R2, modellens förklaringsgrad, står för mängden variation i den beroende variabeln ROA  som 
kan förklaras med hjälp av

 de oberoende variablerna som är inkluderade i modellen.
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10  ANALYS OCH DISKUSSION 

Det är väldigt svårt att empiriskt bevisa hur betydelsefullt bolagsstyrning är för företag, 
även om det nästan kan anses som en självklarhet. Bolagsstyrning är ett så 
mångfacetterat fenomen, bestående av ett flertal olika mekanismer och funktioner på 
olika verksamhetsnivåer, att dess kvalitet är utmanande att fånga och sammanfatta i ett 
kvantitativt mått. Därför har mått från tre olika verksamhetsnivåer använts i denna 
avhandling. Det snävaste måttet bildades av två av de viktigaste interna 
bolagsstyrningsmekanismerna styrelsens storlek och styrelsens oberoende, sedan ett 
bredare mått för att fånga kvaliteten på den interna bolagsstyrningen, och till sist det 
bredaste måttet för att mäta bolagsstyrningens kvalitet som en helhet, det vill säga, både 
intern och extern bolagsstyrning. En del bolagsstyrningsmekanismer kan dessutom vara 
mer värdefulla för andra företag, samt fungera olikt under olika ekonomiska 
omständigheter. Två mekanismer kan dessutom antingen ha motsatta effekter och 
utesluta varandra, eller fungera bättre tillsammans och komplettera varandra.  

Därmed är det inte garanterat att ett samband mellan bolagsstyrning och finansiell 
prestation kunde empiriskt bevisas. Åtminstone inte enbart med kvantitativa 
undersökningsmetoder. Således var det förväntat att även om tre olika nivåers mått och 
olika regressionsmodeller användes, så skulle det vara osannolikt att få signifikanta 
undersökningsresultat. De flesta resultaten var insignifikanta, vilket ger således upphov 
till varsamhet med tolkningen av resultaten, eftersom största delen av resultaten inte 
kan antas vara pålitliga. Slutsatser har dragits med omtanke och alla påståenden baserar 
sig på teori som presenterats i denna avhandling. 

Bolagsstyrning är viktigt och kan anses som en förutsättning för ett företags verksamhet. 
God och robust bolagsstyrning är ett medel för riskhantering och förmedlar även 
förtroende till företagets intressenter. Därmed är det allmänt antagna förväntade 
sambandet mellan bolagsstyrning och finansiell prestation ofta positivt, och var även det 
förväntade sambandet i denna undersökning. Dock som konstaterats, kan vissa 
mekanismer ha olika inverkan för olika företag och därmed kan någon mekanism som 
har positiv inverkan för ett företag ha motsatt inverkan för ett annat. Mekanismer 
tenderar dessutom att fungera olikt under olika ekonomiska lägen.  

Det som också strider emot att det förväntade sambandet borde givet vara positivt under 
alla ekonomiska omständigheter, är den specifika karaktären av bolagsstyrning hos 
företag inom finansbranschen. Satsningar i god bolagsstyrning hos finansinstitut kan 
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skapa höga kostnader, som har en direkt negativ inverkan till exempel på lönsamheten. 
Trots dessa direkta och indirekta kostnader, är ändå tillämpning av goda 
bolagsstyrningsprinciper ytterst viktigt på grund av de höga sociala kostnaderna och de 
vidsträckta negativa konsekvenserna finansiella institutioners försummelser kan ha. 
Därför är god bolagsstyrning inom finansbranschen ytterst viktigt, även om dess 
inverkan kan på kort sikt vara olönsamt med tanke på prestation för företagen som 
implementerar dessa mekanismer. Finansinstitut måste förmedla förtroende till fler 
intressenter än enbart aktieägarna och beakta alla dessa intressen på lång sikt. Man kan 
därmed hävda att företag inom finansbranschen måste inrätta även mer robusta 
bolagsstyrningsmekanismer än icke-finansiella företag, eftersom deras agerande har 
även positivt inflytande på andra företags bolagsstyrning inom alla branscher i 
ekonomin. Konsekvenserna av hur bra finansiella institutioner sköter sin bolagsstyrning 
skiftar åt båda håll. 

Resultaten av denna undersökning visar tecken på en negativ inverkan på prestation 
under normala omständigheter, som kostnaderna av att tillämpa god och robust 
bolagsstyrning kan medföra. Detta är emot hypotesen om att sambandet skulle vara 
positivt mellan bolagsstyrning och finansiell prestation under alla ekonomiska 
omständigheter. Sambandet mellan bolagsstyrning och prestation var alltså negativt då 
hela tidsperioden togs i beaktande, medan sambandet mellan interaktionerna mellan 
dummyvariabeln krisperiod och bolagsstyrning, var däremot positiva. Detta kunde tyda 
på att god bolagsstyrning hjälper företagen att överleva bättre ekonomiska kriser både 
på mikro- och makronivå i ekonomin. Även om resultaten blev insignifikanta i nästan 
alla regressionsmodeller, så var interaktionerna mellan bolagsstyrningsindexvariablerna 
och krisperioden i nästan varje modell positiva. Detta är därmed värt att betona. Utanför 
krisperioden, det vill säga under ’normala omständigheter’, då hela tidsperioden 
undersöktes på en gång, var sambandet, även om i nästan varje regressionsmodell 
insignifikant, alltid negativt.  

Därmed kan man försiktigt hävda och dra en slutsats av att bolagsstyrning spelar en 
speciellt stor roll under kriser för finansiella institutioners finansiella prestation och 
denna inverkan är positiv som förväntat. Utanför krisperioder är sambandet negativt, 
eftersom goda och robusta mekanismer, som fungerar som skydd för företagen då kriser 
inträffar, är kostsamma att upprätthålla. Man kan ändå anta dem återbetala sig under 
kriser. Företag är alltså troligtvis färdiga att uppoffra lönsamhet på kort sikt gentemot 
skydd för kriser och långvarig stabilitet. Om företagen inte konstant skulle upprätthålla 
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bolagsstyrning på en tillfredsställande nivå, skulle risken vara stor att företaget skulle gå 
i konkurs då en oförutsägbar kris, eller en negativ chock inträffar, antigen på mikro-, 
eller makronivå i ekonomin. Att uppoffra bättre prestation under normala 
omständigheter gentemot skydd för en oförutsägbar finansiell kris, är lönsamt för 
företagen på lång sikt.  

Detta gäller då specifikt finansbranschen. Sambandet kan vara helt motsatt inom andra 
branscher, eftersom som konstaterats även i tidigare forskning av bland annat Grove et 
al. (2011), spelar industrin en stor roll när man analyserar bolagsstyrningens inverkan 
på prestation. Finansiella institutioner är speciella på grund av att de är 
sammankopplade med varandra, med företag inom andra industrier, och med samhället. 
Resultaten från denna avhandling visar att det finns även stora skillnader i prestation 
inom en industri, då subindustrierna togs i beaktande. Olika subindustrier hade olika 
förtecken och presterade alltså inte likformigt. Få av dessa resultat var dock signifikanta 
för att kunna dra några fler slutsatser. 

T-test resultaten visade att det inte fanns signifikanta skillnader hos företagens kvalitet 
på bolagsstyrning då perioderna före, under och efter finanskrisen jämfördes 
sinsemellan. Detta bekräftar antagandet om att upprätthållandet av god bolagsstyrning 
hos företag inom finansbranschen är lika viktigt under alla ekonomiska omständigheter 
och måste konstant upprätthållas på en tillfredsställande nivå, trots dess kostnader. 
Sådan robust bolagsstyrning förbereder företagen att överleva under dåliga tider och 
förebygger konkurser. Endast på de individuella bolagsstyrningsmekanismernas nivå 
kunde man se tecken på en konstant trend gentemot mindre styrelsestorlek och 
gentemot en mer oberoende styrelse. Båda kan vara effekter av ny lagstiftning, såsom till 
exempel SOX och Dodd-Frank Act, som båda var reaktioner på kriser. Riktlinjer och 
lagar för bolagsstyrning i USA innehåller flera bestämmelser, speciellt gällande den 
interna kontrollen. Speciellt förstärkta krav gällande styrelsens oberoende. Resultaten 
indikerar att enskilda mekanismers kvalitet utvecklas konstant till mer robusta, men 
eftersom reformer i de bristfälliga mekanismerna, som ofta är optimerade för normala 
omständigheter, sker långsamt och under olika tider, har en förbättring i en enskild 
mekanism inte direkt inverkan på bolagsstyrningens kvalitet som en helhet. 
Bolagsstyrning som fenomen består nämligen av ett flertal olika mekanismer och 
funktioner och som inte alla kan, eller behövs heller att förändras samtidigt.  

På basen av resultaten från denna avhandling kan man diskutera vilken, eller vilka 
teorier det är som gäller för finansiella institutioners bolagsstyrning – speciellt i USA. 
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Enligt agentkostnadsteorin, för bolagsstyrning med sig agentkostnader, eftersom det är 
nödvändigt att implementera kostsamma mekanismer, såsom övervakning av agenten, 
för att säkerställa enhetliga intressen. Kostnaderna av mekanismernas implementering 
kan överstiga nyttan av dessa bolagsstyrningsmekanismer, exempelvis i form av sämre 
prestation. Zagorchev och Gao (2015) diskuterar detta och påpekar att implementering 
av god bolagsstyrning kan vara mer kostsamt än marknadsvärdet av dess nytta. 
Finansiella institutioner kan å ena sidan tänkas följa en agentkostnadsteoretisk syn på 
bolagsstyrning i och med att kostnaderna av bolagsstyrning skulle i finansbranschens 
fall vara högre än nyttan av att implementera dessa mekanismer, även om nyttan för hela 
industrin, för andra industrier, samt för samhället, skulle uppväga kostnaderna för det 
enskilda företaget. Samt om en kris inträffar, så kompenseras kostnaden av god 
bolagsstyrning som bättre överlevnadsmöjligheter och som mindre negativ prestation 
under krisen.  

Resultaten från denna undersökning, samt karaktären av finansiella institutioner, stöder 
agentkostnadsteorin, eftersom noggrannare övervakning och reglering krävs för dem 
jämfört med företag inom andra branscher. Å andra sidan så påpekar Alexander (2006) 
att agentkostnadsteorin beskriver bättre icke-finansiella företags bolagsstyrning, 
eftersom den behandlar agentproblem mellan aktieägarna och företagsledarna, och tar 
inte i beaktande andra intressenter såsom staten, som har en viktig roll i finansiell 
reglering, som den finansiella sektorn är föremål för. Därmed kan man anta att 
agentkostnadsteorin inte är den teori som bäst beskriver finansiella institutioners 
bolagsstyrning, även om resultaten indikerar att den kunde tillämpas. 

Man kan anta att finansiella institutioner (i USA) inte heller följer den 
förvaltningsteoretiska synen på bolagsstyrning, eftersom enligt denna teori borde 
bolagsstyrning vara kostnadsfritt. Enligt förvaltningsteorin behövs inga mekanismer, 
såsom övervakning, implementeras för att förena intressen. Det negativa sambandet 
(förutom under kriser) mellan bolagsstyrning och finansiell prestation, som resultaten 
från denna undersökning, även om insignifikanta, indikerar, stöder inte denna teori, 
eftersom det helt tydligt finns höga kostnader för bolagsstyrning och finansbranschen är 
föremål för strikt övervakning och reglering.  

Förvaltningsteorin kan tänkas gälla bättre för icke-finansiella företag som inte reglereras 
lika strikt som finansiella institutioner och kan friare välja hurdana 
bolagsstyrningsmekanismer de väljer att implementera. Förvaltiningsteorin kan även 
tänkas gälla bättre för icke-börsnoterade företag, eftersom även börser har strikta 
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riktlinjer gällande till exempel mekanismer såsom styrelsens oberoende för företagen 
som vill börsnotera sig på deras börs. Lagar såsom SOX och Dodd-Frank Act, samt 
riktlinjer av icke-juridiska organisationer, som bolag i USA måste följa, betonar alla 
framför allt styrelsens oberoende. Därför går förvaltningsteorins utgångspunkt med vd-
dualitet och beroende ledamöter inte ihop med bolagsstyrningens reglering i USA. 
Därmed kan man anta att förvaltningsteorin gällde bättre förut då bolagsstyrning inte 
var lika reglerat, eller att den fortfarande kan gälla i länder med friare lagar och 
regleringar. USA är också en förbundsstat med olika federala och statliga lagar, men de 
flesta företag i USA följer ändå liknande bolagsstyrningsriktlinjer, som kan inrättas av 
både statliga och icke-statliga komplex. 

Intressentteorins syn på bolagsstyrning beskriver bäst finansbranschens bolagsstyrning, 
eftersom som Grove et al. (2011) också föreslår, borde ytterligare teorier än enbart 
agentkostnadsteorin tillämpas för att förklara sambandet mellan bolagsstyrning och 
finansiell prestation, även om agentkostnadsteorin är den mest fundamentala teorin om 
bolagsstyrning. Givetvis har finansiella institutioner ett flertal intressenter än enbart 
aktieägarna. Till exempel andra företag de finansierar, samt samhället. Till bankers 
viktigaste intressenter ingår bland annat långivare, deponenter, samt staten, eftersom 
som till exempel Zagorchev och Gao (2015) diskuterar i sin artikel, så spiller brister och 
svagheter hos finansiella institutioners, speciellt bankers bolagsstyrning, lätt över till 
andra industrier. Detta skapar sedan mer vidsträckta negativa konsekvenser i form av 
höga sociala kostnader, än till exempel kollapser av icke-finansiella institutioner som 
skett på grund av bristfälliga bolagsstyrningsmekanismer, skapar.  

Intressentteorin stöder också kraven på finansiella institutioners transparens, som också 
togs upp bland annat av Zagorchev och Gao (2015) när skillnader mellan finansiella 
institutioner och icke-finansiella institutioner diskuterades. Resultaten från denna 
avhandling indikerade att bolagsstyrning skulle ha negativ inverkan på finansiell 
prestation utanför kriser. Detta kan tänkas gå ihop med intressentteorin, genom att 
finansiella institutioner behöver upprätthålla sin bolagsstyrning konstant på en 
tillfredsställande nivå och implementera nya mekanismer enligt nya uppkommande 
lagar och regleringar för att ta alla intressenters intressen i beaktande. På detta sätt 
bidrar företaget till målet av att uppnå långvarig stabilitet i ekonomin, som är till alla 
intressenters fördel på lång sikt. Detta kan dock stå i konflikt med företagets och 
aktieägarnas egna intressen av att maximera avkastning (på kort sikt). 
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Om enbart aktieägarnas intressen skulle tas i beaktande skulle högre prestation vara 
viktigare än implementering av goda bolagsstyrningsprinciper. God bolagsstyrning hos 
finansiella institutioner har precis som dålig bolagsstyrning, vidsträckta konsekvenser 
även för andra företag och marknaderna. Därför kan man anta att intressentteorins syn 
på bolagsstyrning gäller för finansiella institutioner. Zagorchev och Gao (2015) 
konstaterar att bolagsstyrning hos finansiella institutioner bidrar till deras ekonomiska 
stabilitet och borde ha positiv inverkan på Tobins Q under alla tider. I denna avhandling 
var sambandet negativt, bortsett från det positiva sambandet under krisen, då betydelsen 
av god bolagsstyrning verkligen betonas. Även sambandet i Erkens, Hung och Matos 
(2012) undersökning var negativt mellan bolagsstyrning och prestation. 

Vad som gäller de individuella interna bolagsstyrningsmekanismerna, så är det 
agentkostnadsteorin, men speciellt resursberoendeteorin, som särskilt betonar 
relevansen av styrelsens sammansättning. Ju fler oberoende ledamöter, desto mäktigare 
styrelse och desto bättre resurser kan styrelsen förse företaget med. 
Regressionsresultaten för dessa interna bolagsstyrningsmekanismerna var ändå inte 
signifikanta i denna undersökning. Dessutom kan man inte heller dra slutsatser av 
resultatens förtecken oavsett deras signifikans, eftersom de var inkonsistenta och 
varierade från modell till modell. Individuella mekanismer kan ha motsatta effekter för 
olika företag, även inom samma bransch. Därför kan man anta att det är pålitligare att 
undersöka kvaliteten på bolagsstyrning som en helhet och vara ännu försiktigare med 
slutsatser som man drar från resultat gällande individuella mekanismer och deras 
inverkan på finansiell prestation.  

Det enda signifikanta resultatet från fast effekt regressionsmodellen med ROA som den 
beroende variabeln, var att ju mer oberoende styrelse under krisperioden, desto sämre 
lönsamhet. Under normala omständigheter brukar styrelsens oberoende bidra till bättre 
prestation och representerar bästa praxis. Det att sambandet var negativt under 
krisperioden kan bero på att snabba reaktioner, tack vare företagsspecifik information, 
som är fördelen med beroende ledamöten, skulle hjälpa företagen att prestera bättre 
under krisen då snabbt och effektivt beslutsfattande är kritiskt. Detta antagande stöder 
då resursberoendeteorin gällande det faktum att styrelseledamöterna fungerar som 
strategikonsulter åt företaget och detta är speciellt viktigt under en ekonomisk kris. Tack 
vare styrelsearvode har styrelseledamöterna också incitament att göra sitt bästa. Adams 
(2012) konstaterar också att styrelsens oberoende brukar allmänt också ses som dåligt 
inom finansbranschen, eftersom en oberoende styrelse har sämre förutsättningar att 
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övervaka vd: n. Styrelsens oberoende är ändå sällan något som finansinstitut själv kan 
påverka, eftersom de är föremål för hårda regleringar som speciellt gäller styrelsens 
oberoende. 

Erkens, Hung och Matos (2012) fann liknande resultat gällande styrelsens oberoende, 
det vill säga, att sambandet mellan styrelsens oberoende och prestation var negativt 
under krisen och detta berodde på att styrelser med flera oberoende ledamöter tog större 
risker före krisen, som sedan reflekterades i prestationen under krisen. Gällande 
styrelsestorlek konstaterar Yermack (1996) att den är också bunden till effektivt 
beslutsfattande såsom styrelsens oberoende, och brukar därför vara negativt relaterad 
till prestation under alla ekonomiska omständigheter. Resultaten från denna 
undersökning fann ändå inte bevis för detta.  

10.1 Kritik mot studien 

Det är utmanande att empiriskt bevisa det finnas ett samband mellan bolagsstyrning och 
prestation, eftersom bolagsstyrning är ett så mångfacetterat fenomen att det nästan är 
omöjligt att fånga i ett kvantitativt mått. Även kvalitativa undersökningsmetoder borde 
möjligtvis användas som stöd för att få pålitliga resultat. I denna undersökning gjordes 
ändå ett försök att mäta bolagsstyrningens kvalitet kvantitativt. Resultaten blev ändå till 
stor del insiginifikanta och detta bekräftar utmaningen med ämnet. Det visade sig att 
resultaten blev ändå mer konsistenta, även om insignifikanta, då bolagsstyrningens 
kvalitet mättes som en helhet med hjälp av index som sammanfattar flera beståndsdelar 
av bolagsstyrning. Individuella mekanismer har för olika inverkan för olika företags 
prestation, även inom samma industri, att det kan vara svårare att få konsistenta och 
signifikanta resultat, som man kunde dra slutsatser ifrån. Sampelstorleken förblev också 
väldigt liten från att först ha varit så stor och påverkar givetvis negativt undersökningens 
pålitlighet och resultatens robusthet. Sampelstorleken förblev så liten på grund av att det 
fanns så få företag i USA inom finansbranschen som hade en ESG-poäng. Detta kunde 
lösas genom att inkludera fler industrier och länder och använda sedan modeller med 
industri- och landsdummyn. Men å andra sidan måste man i så fall ta i beaktande att alla 
länder har olika bolagsstyrningskoder som de följer. Omvänd kausalitet kunde vara 
möjligt, men har inte testats för i denna avhandling. Denna undersökning fokuserade 
enbart på att undersöka sambandet mellan den beroende variabeln prestation och den 
oberoende variabeln bolagsstyrning. Det är inte garanterat att det kausala sambandet 
skulle vara ensidigt. 
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10.2 Förslag till vidare studier 

Ifall ämnet skulle forskas vidare, kunde det vara intressant att replikera studien på en 
annan marknad, till exempel Europa, eller Asien (under den asiatiska finanskrisen 1997). 
Även icke-finansiella institutioner kunde undersökas, eftersom fokus i denna 
undersökning var enbart i finansbranschen. Inkludering av ytterligare marknader och 
industrier skulle också bidra till att lösa problem med sampelstorleken och möjligtvis 
bidra till mer signifikanta resultat. Även andra mått för bolagsstyrning kunde användas 
och till exempel göra en studie där olika mått, till exempel olika index och deras inverkan 
på finansiell prestation, skulle jämföras. På basen av tidigare forskning, samt på basen 
av resultaten från denna avhandling, verkar det som om bolagsstyrningsindex är det 
pålitligaste sättet att mäta bolagsstyrningens kvalitet, istället för endast med hjälp av 
individuella mekanismer. Ett eget index kunde eventuellt också konstrueras. 
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11 SAMMANFATTNING 

 Syftet med denna avhandling var att undersöka sambandet mellan bolagsstyrning och 
finansiella institutioners prestation i USA, speciellt under den globala finansiella krisen.  

Avhandlingen kontribuerade till den existerande litteraturen genom att använda ett 
index som inte tidigare använts för samma ändamål, samt genom att ha en lång 
uppföljningsperiod både före och efter finanskrisen. Sammanlagt användes det fyra olika 
mått för bolagsstyrning från tre olika verksamhetsnivåer. 

Bolagsstyrning är ett mångfacetterat fenomen, bestående av ett flertal olika mekanismer 
och funktioner på olika verksamhetsnivåer vars inverkan är utmanande att sammanfatta 
i ett kvantitativt mått och empiriskt bevisa dess inverkan. Resultaten från 
undersökningen var därmed som förväntat till stor del insignifikanta och således måste 
de tolkas varsamt.  

Det fanns tecken på att ett negativt samband mellan bolagsstyrning och finansiell 
prestation skulle existera, men att detta samband skulle vara positivt under finansiella 
kriser. Detta negativa samband kan bero på att robusta bolagsstyrningsmekanismer kan 
vara kostsamma att implementera på kort sikt, även om deras inverkan på lång sikt, och 
speciellt då även andra intressenter än enbart aktieägarnas intressen tas i beaktande, är 
förmånligt för företaget och för hela ekonomin. 

De sociala kostnaderna av finansiella institutioners dåligt skötta bolagsstyrning är så 
höga och har så vidsträckta negativa konsekvenser, att företag måste uppoffra prestation 
på kort sikt gentemot långvarig stabilitet inom företaget, inom industrin och i hela 
ekonomin.  

Inverkan av finansiella institutioners bolagsstyrning spiller över även till andra 
industrier och kan vara avgörande exempelvis vid uppkomsten av en finansiell kris. Då 
finansinstitut konstant upprätthåller bolagsstyrning på en tillfredsställande nivå, oavsett 
dess kostnader, är de skyddade för oförutsägbara kriser både på mikro- och makronivå i 
ekonomin. God bolagsstyrning fungerar som skydd emot företagskonkurser, samt som 
skydd emot finansiella kriser. 

Eftersom syftet i denna avhandling var att undersöka sambandet mellan finansiella 
institutioners bolagsstyrning och prestation, speciellt under finansiella kriser, är det 



79 
  

viktigt att förutom det negativa sambandet utanför kriser, lyfta fram det positiva 
sambandet mellan bolagsstyrning och prestation under finanskrisen.  

Under kriser både på mikro- och makronivå i ekonomin, det vill säga på företagsnivå, 
samt på statlig nivå, utsätts bolagsstyrning under ett verkligt stresstest, eftersom en 
mekanisms defekt, som kan ha funnits redan länge, ofta upptäcks först under en kris. 
God bolagsstyrning hjälper finansiella institutioner att prestera mindre negativt under 
kriser och snabbare överleva den finansiella oron än finansiella institutioner med sämre 
kvalitet på bolagsstyrning, även om företagen allmänt har en negativ prestation under 
kristider.  

De interna bolagsstyrningsmekanismerna styrelsens storlek och oberoende utvecklas 
konstant gentemot mer robusta, även om kvaliteten på bolagsstyrning som helhet skulle 
hållas som konstant under en längre tidsperiod. Kvaliteten på bolagsstyrning som en 
helhet var samma före, under och efter finanskrisen. Detta bekräftar att god 
bolagsstyrning är viktigt under alla ekonomiska omständigheter. Reformer i enskilda 
mekanismer påverkar inte hela bolagsstyrningens kvalitet på en gång, eftersom 
bolagsstyrning består av ett flertal olika mekanismer och effekten av en reform syns inte 
direkt. Reformer i mekanismerna sker ofta i efterspel av kriser och skandaler, och 
lagstiftningen ämnar konstant att förbättra bolagsstyrningens kvalitet alltid då brister i 
mekanismerna upptäcks. Emellertid är det ändå viktigt att upprätthålla bolagsstyrning 
konstant på en tillfredsställande nivå under alla ekonomiska omständigheter, så att 
företaget är förberett för kriser och för oförutsägbara negativa chocker och händelser, 
eftersom det sällan kan förutspås när de inträffar. 

Därmed kan man sammanfattningsvis konstatera att bolagsstyrning är förmånligt på 
lång sikt, även om dess inverkan på prestation möjligtvis är negativ på kort sikt. Denna 
negativa inverkan syns som uppoffrad prestation, men återbetalar sig som långvarig 
stabilitet. Speciellt för finansinstitut fungerar god bolagsstyrning som en effektiv 
riskhanteringsmekanism och förmedlar förtroende till alla intressenter. 
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styrelse Rättegångskostnader  

Analys: oberoende styrelse 
Analys: icke-revisions 

revisionsavgiftsförhålland
e 

 

Analys: strikt oberoende 
styrelse 

Revisors oberoende- 
växling 

 

Analys: vd ordförande 
separation 

Analys: insiderhandlings 
kontrovers 

 

Vd styrelsemedlem Kontroversiell 
insiderhandel 

 

Ordförande ex-vd Senaste kontroversiella 
insiderhandel 

 

Analys: styrelseanslutningar Analys: 
bokföringskontrovers 

 

Analys: styrelsens omval Kontroversiell bokföring  
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Styrelsemedlemskaps 
begräsningar 

Senaste kontroversiell 
bokföring 

 

Styrelseterms löptid   

Analys: direktörernas 
kompensationspolicy 

  

Analys: direktörernas 
individuella kompensation 

  

Högre chefers totala 
kompensation 

  

Analys: högsta ersättning   

Vd kompensations totala 
avkastning för aktieägare 

  

Analys: direktörernas 
kompensations långsiktiga mål 

  

Analys: CSR 
kompensationsincitament 

  

Aktieägarnas godkännande av 
aktieutjämningsplan 

  

Analys: styrelseledamots 
kompensation 

  

Styrelseledamots långsiktiga 
kompensationsincitament 

  

Analys: direktörernas 
kompensation kontrovers 

  

Kontrovers i ledningens 
kompensation 

  

Kontrovers i den senaste 
kompensationen till ledningen 

  

Analys: styrelsens kulturella 
diversitet 

  

Analys: verkställande 
medlemmarnas könsdiversitet 

  

Totalt:                             64 48 11 
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BILAGA 2 LISTA AV FÖRETAG 

Företagsnamn Företagskod Industri 
Affiliated Managers Group Inc AMG.N Kapitalmarknader 

Aflac Inc AFL.N Försäkringsbolag 
AGNC Investment Corp AGNC.OQ Fastighetsfonder (Mortgage REITs) 

Alleghany Corp Y.N Försäkringsbolag 
Allstate Corp ALL.N Försäkringsbolag 

American Express Co AXP.N Konsumentfinansiering 
American Financial Group Inc AFG.N Försäkringsbolag 

American International Group Inc AIG.N Försäkringsbolag 
American National Insurance Co ANAT.OQ Försäkringsbolag 

Ameriprise Financial Inc AMP.N Kapitalmarknader 
Annaly Capital Management Inc NLY.N Fastighetsfonder (Mortgage REITs) 

Ares Capital Corp ARCC.OQ Kapitalmarknader 
Arthur J Gallagher & Co AJG.N Försäkringsbolag 

Artisan Partners Asset Management Inc APAM.N Kapitalmarknader 
Associated Banc-Corp ASB.N Banker 

Assurant Inc AIZ.N Försäkringsbolag 
Atlantic Capital Bancshares Inc ACBI.OQ Banker 

BancorpSouth Bank BXS.N Banker 
Bank of America Corp BAC.N Banker 
Bank of Hawaii Corp BOH.N Banker 

Bank of New York Mellon Corp BK.N Kapitalmarknader 
BankUnited Inc BKU.N Banker 

BB&T Corp BBT.N Banker 

Beneficial Bancorp Inc BNCL.OQ Sparbanker och 
inteckningsfinansiering 

Berkshire Hathaway Inc BRKa.N Diversifierade finansiella tjänster 
BGC Partners Inc BGCP.OQ Kapitalmarknader 

BlackRock Inc BLK.N Kapitalmarknader 
BOK Financial Corp BOKF.OQ Banker 
Brown & Brown Inc BRO.N Försäkringsbolag 

Capital One Financial Corp COF.N Konsumentfinansiering 
Cathay General Bancorp CATY.OQ Banker 
Cboe Global Markets Inc CBOE.Z Kapitalmarknader 

Charles Schwab Corp SCHW.N Kapitalmarknader 
Chimera Investment Corp CIM.N Fastighetsfonder (Mortgage REITs) 
Cincinnati Financial Corp CINF.OQ Försäkringsbolag 

CIT Group Inc CIT.N Banker 
Citigroup Inc C.N Banker 

CME Group Inc CME.OQ Kapitalmarknader 
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CNA Financial Corp CNA.N Försäkringsbolag 
Comerica Inc CMA.N Banker 

Community Trust Bancorp Inc CTBI.OQ Banker 
Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N Banker 

Diamond Hill Investment Group Inc DHIL.OQ Kapitalmarknader 
Discover Financial Services DFS.N Konsumentfinansiering 

Donegal Group Inc DGICA.OQ Försäkringsbolag 
E*TRADE Financial Corp ETFC.OQ Kapitalmarknader 

East West Bancorp Inc EWBC.OQ Banker 
Encore Capital Group Inc ECPG.OQ Konsumentfinansiering 

Equity Bancshares Inc EQBK.OQ Banker 
Erie Indemnity Co ERIE.OQ Försäkringsbolag 

Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N Sparbanker och 
inteckningsfinansiering 

Federal Home Loan Mortgage Corp FMCC.PK Sparbanker och 
inteckningsfinansiering 

Federal National Mortgage Association FNMA.PK Sparbanker och 
inteckningsfinansiering 

Federated Investors Inc FII.N Kapitalmarknader 
Fidelity National Financial Inc FNF.N Försäkringsbolag 

Fifth Third Bancorp FITB.OQ Banker 
First Citizens BancShares Inc FCNCA.OQ Banker 

First Financial Corp THFF.OQ Banker 
First Horizon National Corp FHN.N Banker 

First Merchants Corp FRME.OQ Banker 
First Mid-Illinois Bancshares Inc FMBH.OQ Banker 

First Midwest Bancorp Inc FMBI.OQ Banker 
FirstCash Inc FCFS.OQ Banker 

Genworth Financial Inc GNW.N Försäkringsbolag 
Goldman Sachs Group Inc GS.N Kapitalmarknader 

Green Dot Corp GDOT.N Konsumentfinansiering 
Greenhill & Co Inc GHL.N Kapitalmarknader 

Hanmi Financial Corp HAFC.OQ Banker 
Hanover Insurance Group Inc THG.N Försäkringsbolag 

Hartford Financial Services Group Inc HIG.N Försäkringsbolag 
Heritage Insurance Holdings Inc HRTG.N Försäkringsbolag 

Huntington Bancshares Inc HBAN.OQ Banker 
Interactive Brokers Group Inc IBKR.EI Kapitalmarknader 
Intercontinental Exchange Inc ICE.N Kapitalmarknader 
International Bancshares Corp IBOC.OQ Banker 
Invesco Mortgage Capital Inc IVR.N Fastighetsfonder (Mortgage REITs) 
Jefferies Financial Group Inc JEF.N Diversifierade finansiella tjänster 

JPMorgan Chase & Co JPM.N Banker 
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Kemper Corp KMPR.N Försäkringsbolag 
KeyCorp KEY.N Banker 

Ladder Capital Corp LADR.N Fastighetsfonder (Mortgage REITs) 
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc LTS.A Kapitalmarknader 

LendingTree Inc TREE.OQ Sparbanker och 
inteckningsfinansiering 

Lincoln National Corp LNC.N Försäkringsbolag 
Loews Corp L.N Försäkringsbolag 

LPL Financial Holdings Inc LPLA.OQ Kapitalmarknader 
M&T Bank Corp MTB.N Banker 

Markel Corp MKL.N Försäkringsbolag 
Marsh & McLennan Companies Inc MMC.N Försäkringsbolag 

MBIA Inc MBI.N Försäkringsbolag 
Mercury General Corp MCY.N Försäkringsbolag 

MetLife Inc MET.N Försäkringsbolag 
MFA Financial Inc MFA.N Fastighetsfonder (Mortgage REITs) 

MGIC Investment Corp MTG.N Sparbanker och 
inteckningsfinansiering 

Moelis & Co MC.N Kapitalmarknader 
Moody's Corp MCO.N Kapitalmarknader 

Morgan Stanley MS.N Kapitalmarknader 
Morningstar Inc MORN.OQ Kapitalmarknader 

MSCI Inc MSCI.N Kapitalmarknader 
Nasdaq Inc NDAQ.OQ Kapitalmarknader 

Navient Corp NAVI.OQ Konsumentfinansiering 
Navigators Group Inc NAVG.OQ Försäkringsbolag 

Nelnet Inc NNI.N Konsumentfinansiering 
New Residential Investment Corp NRZ.N Fastighetsfonder (Mortgage REITs) 

New York Community Bancorp Inc NYCB.N Sparbanker och 
inteckningsfinansiering 

New York Mortgage Trust Inc NYMT.OQ Fastighetsfonder (Mortgage REITs) 
Northern Trust Corp NTRS.OQ Kapitalmarknader 

Ocwen Financial Corp OCN.N Sparbanker och 
inteckningsfinansiering 

Old Republic International Corp ORI.N Försäkringsbolag 
OneMain Holdings Inc OMF.N Konsumentfinansiering 

PennyMac Financial Services Inc PFSI.N Sparbanker och 
inteckningsfinansiering 

People's United Financial Inc PBCT.OQ Banker 
Piper Jaffray Companies PJC.N Kapitalmarknader 

PNC Financial Services Group Inc PNC.N Banker 
PRA Group Inc PRAA.OQ Konsumentfinansiering 
Primerica Inc PRI.N Försäkringsbolag 

Principal Financial Group Inc PFG.OQ Försäkringsbolag 
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Progressive Corp PGR.N Försäkringsbolag 
Prudential Financial Inc PRU.N Försäkringsbolag 

Pzena Investment Management Inc PZN.N Kapitalmarknader 

Radian Group Inc RDN.N Sparbanker och 
inteckningsfinansiering 

Regions Financial Corp RF.N Banker 
S&P Global Inc SPGI.N Kapitalmarknader 

Sandy Spring Bancorp Inc SASR.OQ Banker 
SEI Investments Co SEIC.OQ Kapitalmarknader 

SLM Corp SLM.OQ Konsumentfinansiering 
Southern National Bancorp of Virginia Inc SONA.OQ Banker 

Southside Bancshares Inc SBSI.OQ Banker 
State Street Corp STT.N Kapitalmarknader 

SunTrust Banks Inc STI.N Banker 
Synovus Financial Corp SNV.N Banker 
T. Rowe Price Group Inc TROW.OQ Kapitalmarknader 

TCF Financial Corp TCF.N Banker 
Torchmark Corp TMK.N Försäkringsbolag 

Travelers Companies Inc TRV.N Försäkringsbolag 
TriState Capital Holdings Inc TSC.OQ Banker 

U.S. Bancorp USB.N Banker 
United Community Banks Inc UCBI.OQ Banker 

Univest Corporation of Pennsylvania UVSP.OQ Banker 
Valley National Bancorp VLY.OQ Banker 

Veritex Holdings Inc VBTX.OQ Banker 
Voya Financial Inc VOYA.N Diversifierade finansiella tjänster 
W. R. Berkley Corp WRB.N Försäkringsbolag 

Waddell & Reed Financial Inc WDR.N Kapitalmarknader 

Waterstone Financial Inc WSBF.OQ Sparbanker och 
inteckningsfinansiering 

Wells Fargo & Co WFC.N Banker 
Zions Bancorp ZION.OQ Banker 

Totalt: 147   
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