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Sammandrag: 

Betydelsen av en bättre bolagsstyrning och intern kontroll har ökat de senaste 
decennierna. Styrelsen är i en central roll när det gäller övervakning av företagets 
bolagsstyrning och intern kontroll. Allt fler studier vill betona vikten av olika av 
styrelsens egenskaper som kan påverka dess arbete och tillföra värde till företagets 
intressenter. Avhandlingens syfte är att undersöka ifall det finns något samband 
mellan styrelsens egenskaper och kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll. Ett 
bolagsstyrningsmått utvecklat av Franck och Sundgren (2012) har använts för att 
poängsätta företag. Den empiriska undersökningen har genomförts på de nordiska 
börsmarknaderna för räkenskapsperioden 2016 och samplet utgörs av 260 företag.   

Undersökningens resultat indikerar på att styrelsens oberoende och tre kvinnor eller 
mera i styrelsen påverkar signifikant kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll 
positivt. Styrelsens erfarenhet har en signifikant negativ inverkan på kvaliteten på 
bolagsstyrning och intern kontroll. Däremot påvisar resultaten inga signifikanta 
samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och antal styrelseuppdrag.  

Denna avhandling bidrar till tidigare forskning på flera sätt eftersom Norden är före 
denna avhandling ett ganska outforskat område och bidrar till den existerande 
litteraturen genom att man har lyckats hittat samband mellan flera av styrelsens 
egenskaper och kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll. Kvaliteten på 
bolagsstyrning och intern kontroll är förhållandevis hög bland de nordiska företagen 
och visar att nordiska företag är måna om att upprätthålla en högkvalitativ 
internationell bild utåt. Det som dock är anmärkningsvärt i undersökningens resultat 
är att styrelsens erfarenhet påverkar kvaliteten negativt när resursberoendeteorin och 
Vafeas (2003) expertis-hypotes föreslår att styrelsens erfarenhet är en stor resurs för 
styrelsen. Resultatet tyder på att en styrelse med en längre erfarenhet reagerar sämre 
på den kontinuerliga och konstanta utvecklingen när det gäller att upprätthålla en god 
bolagsstyrning samt intern kontroll.   

Nyckelord: Styrelsen, bolagsstyning, intern kontroll, agentteori, 

resursberoendeteori 
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1 INLEDNING 

I början av 1990-talet introducerade The Committee of the Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO) ett ramverk som innehåller en struktur och en 

beskrivning på olika komponenter som definierar intern kontroll. Sedan dess har affärs- 

och verksamhetsmiljöer blivit alltmer komplicerade, tekniskt drivna och globala. COSO 

vill med sitt ramverk göra det möjligt för företag att effektivt upprätthålla system för den 

interna kontrollen. (COSO, 2013) Under de senaste decennierna har betydelsen av den 

interna kontrollen och bolagsstyrningen blivit allt mer uppmärksammad.  Efter ett antal 

företagsskandaler, där Enron kan ses som ett exempel på ett företag som hade en 

bristande intern kontroll och bolagsstyrning vilket påverkade tillförlitligheten i den 

finansiella rapporteringen. Det har därför blivit allt viktigare för företag att koncentrera 

sig på sin interna kontroll och bolagsstyrning. Detta har lett till en uppkomst av en ny 

form av lagstiftning i USA, den så kallade Sarbanes-Oxley Act (SOX), som i sin tur 

inspirerat flera länder i världen att skapa riktlinjer för att förhindra ytterligare 

företagsskandaler. (Vaassen, Meuwissen & Schellamann, 2009) 

Företagens finansiella rapportering har blivit allt mer viktig för intressenter och genom 

att upprätthålla en god bolagsstyrning kan intressenter försäkra sig om att få en korrekt 

avkastning på sin investering (Shleifer & Vishny, 1997). Larcker och Tayan (2016, s.7) 

definierar bolagsstyrning som en samling av kontrollmekanismer som en organisation 

applicerar för att förhindra eller avskräcka självintresserade chefer från att engagera sig 

opportunistiskt, vilket kan skada aktieägare och intressenter. Det högsta 

ledningsorganet i ett bolag är styrelsen vars uppgift är att övervaka verksamheten. 

Styrelsen måste granska och godkänna operativa och finansiella beslut som berör 

företaget samt andra företagsplaner och strategier. Företagsledningens handlingar 

maximerar inte alltid aktieägarnas intressen och därför är det viktigt att styrelsen är aktiv 

när det gäller företagets beslutsfattande och att de handlar enligt den övervakningsrollen 

som styrelsen innehar. (Adams & Ferreira, 2007) 

Denna avhandling har blivit inspirerad av ett bolagsstyrningsmått som Franck och 

Sundgren (2012) har tillämpat i deras studie kring svenska börsbolag. Måttet kallas för 

Internal Governance Quality Score (IGQS). Bolagsstyrningsmåttet fokuserar på 

dimensioner av bolagsstyrning och intern kontroll som är relaterade till den finansiella 

rapporteringskvaliteten. Avhandlingen kommer att med hjälp av Franck och Sundgrens 

(2012) kvalitetsmått granska hur den interna styrningen ser ut i nordiska börsbolag för 

att sedan undersöka sambandet med styrelsens egenskaper.  
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1.1 Problemdiskussion 

Bolagsstämman i finska börsnoterade bolag väljer styrelsen och styrelsens huvudsakliga 

uppgifter enligt Aktiebolagslagen (624/2008) är att ansvara för företagets förvaltning 

och att säkerställa att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen ser 

över bolagets bokföring och att den ekonomiska förvaltningen är ordentligt organiserad. 

Enligt Jensen och Meckling (1976) kan intressekonflikter uppstå mellan företagets 

ledare och ägare, i synnerhet då ägarna inte har tillräcklig kontroll över ledningen. 

Ledningen kan således ha information som ägarna inte alltid har tillgång till. Därmed 

har styrelsen en mycket viktig funktion i form av en övervaknings- och 

kontrollmekanism för företagets ledning på uppdrag av aktieägarna (Fama & Jensen, 

1983). En god bolagsstyrning innebär att intressekonflikterna minimeras och företagets 

styrelse ser till att bolaget fastställer de värden som ska följas i verksamheten 

(Värdepappersmarknaden r.f., 2015). Intern kontroll och riskhantering används för att 

hantera de risker som uppstår för företagets interna styrning. Enligt Franck och 

Sundgren (2012) är intern kontroll nära relaterad till företagets bolagsstyrning på grund 

av att styrelsen och revisionskommittén ansvarar för den interna kontrollen. Franck och 

Sundgren (2012) påpekar att de flesta undersökningar kring ämnet relaterar sig till 

bolagsstyrning och resultatets kvalitet samt att man oftast har fokuserat sig på endast en 

bolagsstyrningsmekanism (till exempel revisionskommittén). 

Den finansiella rapporteringen är viktig för företagets intressenter eftersom 

rapporteringen berättar hur företagets position på marknaden ser ut. En svag 

kontrollmiljö över företagets ledning kan ha en inverkan på hur tillförlitlig den 

finansiella rapporteringen är (Loebbecke, Eining & Willingham, 1989) och därmed kan 

det även tänkas att styrelsens sammansättning möjligen kunde ha en inverkan på hur 

bra styrelsen kontrollerar ledningen. Styrelsens sammansättning, där styrelsens 

beroendegrad och diversitet har varit av största intresse, är ett växande 

forskningsområde (Kang, Cheng & Gray, 2007). En heterogen styrelse bidrar till att 

övervinna sådant grupptänkande där risken finns för att beslut fattas för snabbt på grund 

av sociala likheter bland styrelsemedlemmarna. Diversitet kan också uppmuntra en sund 

debatt genom att göra styrelseledamöterna mer benägna att utmana varandras 

synpunkter. Däremot finns det även bevis på att när det finns skillnader bland 

styrelseledamöterna kan det leda till bland annat mindre informationsutbyte och 

kommunikation. (Larcker & Tayan 2016, s. 137-138) Informationsutbyte och 

kommunikation är kritiska för en effektiv beslutsfattning. Forskningen kring ämnet har 

centrerat sig mest till den amerikanska marknaden  (Kang, Cheng & Gray, 2007). 
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Därmed är forskning på den nordiska marknaden begränsad och styrelsens egenskapers 

inverkan på till exempel de finska börsbolagens bolagsstyrning och intern kontroll är 

relativt outforskad. Franck och Sundgren (2010) undersökte hur svenska börsbolag 

upplevde nyttan med intern kontroll med hjälp av en enkätstudie. Resultatet visade att 

den största upplevda nyttan som bolagen kände är att risken för fel och brister i 

företagens finansiella rapportering har minskat tack vare den interna kontrollen. 

Däremot vill Franck och Sundgren (2010) påpeka att aktieägare och andra intressenter 

också ska förstå nyttan med god intern kontroll, eftersom den finansiella 

rapporteringens trovärdighet är viktig för företagens intressenter.  

Styrelsen har ett övervakningsansvar och aktieägare antar att styrelsen övervakar att den 

finansiella rapporteringen är tillförlitlig. Som tidigare nämnt, är styrelsens 

sammansättning ett stort forskningsområde och styrelsen är starkt kopplad till både 

bolagsstyrning och intern kontroll. Processen att sammansätta en styrelse innehåller 

grundläggande utmaningar. Sammansättningen av en styrelse kan innefatta flera olika 

uppsättningar, befintlig teori och bevis kan dock inte tydligt beskriva hur varje skild 

uppsättning integrerar med företagets beteende och prestation. Diskussioner om 

huruvida regleringar och lagar ska inverka på hur styrelsen ser ut i företagen har ökat 

genom tiden. Om regleringsmyndigheter vill förespråka till exempel en mer oberoende 

styrelse, färre män, mera anställda eller mindre upptagna styrelseledamöter, måste de 

göra så utan att känna till hur det kan påverka företaget. (Bøhren & Strøm, 2010) Det 

har tidigare konstaterats att det finns både fördelar och nackdelar med en heterogen 

styrelse som övervakar ledningen och därför kan det vara intressant att veta om det finns 

ett samband mellan styrelsens diversitet och bolagsstyrning och intern kontroll. Så för 

att summera, forskningsfrågan i denna avhandling är: finns det ett samband mellan vissa 

av styrelsens egenskaper och kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall det finns något samband mellan 

styrelsens egenskaper och kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll hos nordiska 

företag. Genom att använda sig av Internal Governance Quality Score (IGQS) kan man 

mäta kvaliteten med hjälp av kontrollaktiviteter som är kopplade till bolagsstyrning, 

intern kontroll och finansiell rapportering. 
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1.3 Metod och avgränsningar 

För att undersöka sambandet mellan kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll 

och styrelsens egenskaper kommer en innehållsanalys utföras för att få fram information 

från företagens årsberättelser, bolagsstyrningsrapporter och hemsidor. Informationen 

kodas till ettor och nollor beroende om företagen uppfyller kraven för de kriterier som 

används i IGQS eller inte. Slutligen, slås kriterierna ihop till en totalpoäng där företagen 

kan placeras på en skala mellan noll och sju. Innehållsanalysen görs i avsikt av att få data 

till en regressionsanalys som undersöker sambandet mellan bolagsstyrningens och 

interna kontrollens kvalitet och styrelsens sammansättning. Studien kommer att vara 

avgränsad till nordiska (Finland, Sverige, Danmark och Norge) börsbolag listade på 

NASDAQ Helsinki, NASDAQ Stockholm, NASDAQ Copenhagen och Oslo Børs. Vidare 

kommer undersökningen endast beröra de företag som tillämpar finska, norska, svenska 

och danska koderna för bolagsstyrning. Avhandlingen begränsas även till finansiella 

rapporter och bolagsstyrningsrapporter som har blivit publicerade för 

räkenskapsperioden 2016. 

1.4 Disposition  

I avhandlingens nästa kapitel kommer den teoretiska referensramen att diskuteras. Den 

teoretiska referensramen kommer att definiera begreppen bolagsstyrning, intern 

kontroll och måttet IGQS samt presentera tidigare forskning kring kontrollaktiviteterna 

som ingår i IGQS. Därefter kommer det att redogöras kring tidigare forskning om 

kvinnligt deltagande i styrelsen, styrelsens oberoende, styrelseuppdrag och styrelsens 

erfarenhet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning var hypoteserna för avhandlingen 

framställs. I kapitel tre diskuteras metoden och kapitlet kommer även att innehålla en 

beskrivning av datainsamlingen samt en diskussion kring analysstrategin. Det fjärde 

kapitlet kommer att presentera resultatet samt en analys av den empiriska 

undersökningen. Avhandlingens sista kapitel innehåller en sammanfattning och en 

diskussion av resultaten. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  

Syftet med detta kapitel är att presentera den teoretiska referensramen för 

undersökningen. Kapitlet kommer att ge en grundläggande bild över vad bolagsstyrning 

och intern kontroll innebär. Sedan förs diskussionen vidare till måttet Internal 

Governance Quality Score (IGQS) och de kontrollaktiviteter som ingår i måttet. Detta är 

relevant eftersom utformningen av IGQS till stor del bygger på bolagsstyrning och intern 

kontroll. Kapitlet avslutas med en redogörelse och en överblick av tidigare forskning 

gällande styrelsens sammansättning samt en redogörelse av avhandlingens hypoteser. 

2.1 Bolagsstyrning och relaterade teorier 

Definitionen av bolagsstyrning varierar och genom att de flesta länderna i världen har 

inrättat en egen kod gällande bolagsstyrningen för deras börsbolag kan synen på 

bolagsstyrning också variera mellan länder (Gillan, 2006). The Cadbury Report var 

bland de första publicerade bolagsstyrningskoderna och publicerades i Storbritannien år 

1992. Bakgrunden till rapporten var en växande oro gällande konfidensnivån i bland 

annat den finansiella rapporteringen vilket ledde till att en undersökning gjordes på 

styrningen i brittiska bolag för att hitta förbättringsmöjligheter. The Cadbury Report’s 

(1992) definition på bolagsstyrning har använts i flera studier och definitionen lyder: 

”Bolagsstyrning är systemet enligt vilket företag är styrda och kontrollerade” (The 

Cadbury Report 1992:15, egen översättning) 

Gillan (2006) har förenklat bolagsstyrningen i två delar: de interna och de externa 

delarna som behandlar de mest centrala organen inom ett bolag. Ledningen och 

styrelsen verkar i den interna delen medan den externa delen består av fordringsägare 

och aktieägare. Ledningen agerar som agent för aktieägarna och bestämmer över 

investeringar och hur dessa investeringar ska finansieras. Styrelsen är ansvarig för 

rådgivningen och övervakningen av ledningen. Den externa delen av styrningen 

innefattar då kapitalfinansieringen till företaget. Enligt Gillan (2006) krävs denna 

separation för en fungerande bolagsstyrning. I verkligheten är det högsta 

ledningsorganet i företaget styrelsen men i praktiken är det ledningen som sköter det 

operativa arbetet. Bolagsstyrning strävar till att balansera maktförhållanden inom 

styrelsen och hela organisationen samt att förhindra att makten utövas utan någon 

genomtänkt bolagsstyrningsstruktur. God bolagsstyrning minskar risken för bland 

annat bedrägerier och otillförlitlig finansiell rapportering. (Siebens, 2002) 



 

 

6 

Som det tidigare nämnts, har de flesta länderna i världen inrättat en egen 

bolagsstyrningskod. I Finland publiceras koden av Värdepappersmarknadsföreningen 

r.f. och den senaste versionen publicerades år 2015. Den motsvarande koden i Sverige 

publiceras av Kollegiet och den senaste versionen publicerades år 2016 och sattes i kraft 

från första december 2016. Eftersom avhandlingens sampelföretag är från 

räkenskapsperiod år 2016 kommer avhandlingen referera till den koden som 

publicerades år 2015. Däremot påpekar Kollegiet (2016) att inga större förändringar har 

skett sedan 2015 utan Kollegiet ville publicera detaljerna i de nya EU-initiativen i den 

nya koden för bolagsstyrning (2016). De motsvarande bolagsstyrningskoderna från 

Norge och Danmark publiceras av Norwegian Corporate Governance Board (NCGB) 

respektive Committee on Corporate Governance. Båda ländernas bolagsstyrningskoder 

har senast blivit uppdaterade år 2014. De nordiska koderna för bolagsstyrning är riktade 

till samtliga börsbolag vars aktier är noterade på NASDAQ Helsinki, NASDAQ 

Stockholm, NASDAQ Copenhagen samt Oslo Børs. Koderna ska ses som en 

komplettering till lagstiftning och ska användas i syfte att bland annat främja 

aktieägarna och andra intressenter. De nordiska bolagsstyrningskoderna är utformade 

enligt ”följ eller förklara”-principen vilket innebär att företag får avvika från koden om 

anledningen till avvikelsen förklaras (Franck & Sundgren, 2010). 

Agentteori 

Det finns flera teorier som är kopplade till bolagsstyrning och dess mekanismer. 

Agentteorin är ett exempel och är antagligen den mest använda teorin när det kommer 

till att förklara omfattningen av bolagsstyrning. Agentproblemen har sitt ursprung från 

separationen av ägande och kontroll. Jensen och Meckling (1976) definierar 

agentrelationen som ett kontrakt där en principal (ägare) anlitar en agent 

(företagsledning) för att utföra tjänster på principalens räkning. I en perfekt relation 

maximeras båda parternas nytta och företagsledningen har en viktig uppgift med att 

generera vinst till ägarna. Men enligt Jensen och Meckling (1976) finns det en god 

anledning att tro att agenten eller företagsledningen inte alltid arbetar i principalens 

intresse och kan därför i första hand uppfylla sina egna intressen ut av avtalet. Det skapas 

en uppenbar intressekonflikt mellan dessa parter och med hjälp av lämplig övervakning 

över agentens arbete kan intressekonflikterna reduceras. 

Agentproblem uppstår när agentkontrakt medför kostnader när de verkställs. Det 

uppstår agentkostnader som inkluderar kostnader för strukturering, övervakning och 

bindning av uppsättningen mellan agenter med motstridiga intressen (Jensen & 
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Meckling, 1976; Fama & Jensen, 1983). Ett vanligt problem kan även vara att 

verkställande direktörer kan fatta investerings-, finansierings- och operativa beslut som 

gynnar sig själva på bekostnad av andra parter (Larcker  & Tayan 2016, s.4).  Att ha 

kontroll över uppstådda agentproblem i beslutsprocesser är viktigt när beslutsfattarna 

som genomför det inte är de som påverkas mest av beslutens ekonomiska utfall (Fama & 

Jensen, 1983). Övervakning över dessa beslutsfattare anses vara ett effektivt system för 

att ha kontroll över agentproblemen och ett sätt att minska agentkostnaderna. Att 

upprätthålla en god bolagsstyrning är ett effektivt sätt att minska agentkostnaderna. 

Men för att ett bolagsstyrningssystem ska vara ekonomiskt effektivt borde det minska 

agentkostnaderna mera än kostnaderna för implementeringen och där vill Larcker och 

Tayan (2016) påpeka att agentkostnaderna inte kan elimineras helt eftersom 

implementeringskostnaderna av bolagsstyrningen är oftast större än noll. Däremot kan 

man förhindra eller avskräcka företagsledare från att handla opportunistiskt med hjälp 

av effektiva bolagsstyrningsmekanismer. Styrelsen har som mekanism en befogenhet att 

anställa, avskeda och kompensera de högsta beslutsfattarna. Styrelsen övervakar 

ledningen och kan därmed hindra ledningen att agera opportunistiskt på aktieägarnas 

bekostnad (Fama & Jensen, 1983). 

Resursberoendeteori  

En annan omdiskuterad teori gällande bolagsstyrning kallas för resursberoendeteori. År 

1978 publicerade Pfeffer och Salancik (1978) en bok om olika perspektiv av 

resursberoendeteorin. Teorin har sedan dess blivit en av de mest inflytelserika teorierna 

inom företagsorganisation (Hillman, Withers & Collins, 2009). Enligt Pfeffer och 

Salancik (1978, s. 2-3) är företagens främsta prioritet dess överlevnad och nyckeln till 

överlevnaden är förmågan att förvärva samt behålla resurser. Det kompliceras dock av 

att organisationer inte har fullständig kontroll över detta. Organisationer är omgivna av 

andra organisationer som sinsemellan är beroende av varandra. Organisationernas miljö 

kan förändras, nya företag träder in, och andra försvinner från marknaden. Tillgång till 

resurser kan öka eller minska. Därför är det viktigt att förstå att företaget måste integrera 

sig med sina sociala miljöer för att skaffa resurser. Pfeffer & Salancik (1978) menar att 

företaget överlever när det anpassar sig till och hanterar omgivningen, inte bara när de 

gör effektiva interna justeringar. Pfeffer (1973) anser att styrelsen är en viktig mekanism 

som knyter företaget till sin yttre miljö eftersom styrelsens arbete och sammansättning 

har förmågan att attrahera resurser från miljön. Ytterligare specificerar Pfeffer och 

Salancik (1978, s. 161-163) tre fördelar företaget har tack vare styrelsekopplingar till 
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företagets omgivning; (1) råd och anvisningar, (2) legitimitet och trovärdighet och (3) 

kanaler för kommunikation mellan företaget och externa organisationer. (Hillman, 

Withers & Collins, 2009) 

2.2 Intern kontroll (COSO) 

Genom tiderna har det alltid funnits ett behov av att ha en kontroll över företag och 

organisationer. Efter flera företagsskandaler har betydelsen för intern kontroll ökat och 

fått mycket uppmärksamhet eftersom mycket i företagsskandalernas orsaker ligger i en 

bristfällig intern kontroll. Därför har under de senaste decennierna olika 

forskningsutskott skapats för att grundligt undersöka begreppet intern kontroll. Detta 

har lett till skapande av lagar (t.ex. SOX) och i nästan varje land har riktlinjer etablerats 

för att undvika framtida företagsskandaler. (Vaassen, Meuwissen & Schelleman 2009, s. 

29) Resultatet har även lett till skapandet av ett ramverk för intern styrning och kontroll, 

det så kallade COSO-ramverket. COSO har sitt ursprung från en undersökning gjord i 

USA av ett forskningsutskott som undersökte orsakerna till bedrägerier och medvetet 

felaktig finansiell rapportering (Wikland 2014, s. 57). Det är även COSO (2013) som har 

myntat en definition på intern kontroll som används internationellt i flera olika 

sammanhang och studier. Torbjörn Wiklund (2014) har i sin kursbok Intern styrning 

och kontroll – både lönsamt och säker översatt definitionen till svenska och den lyder 

som följer: 

Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en organisations 
styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge en rimlig försäkran om att målen uppfylls 
inom följande kategorier: 

• Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

• Tillförlitlig finansiell rapportering 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler (Wiklund 2014, s. 60) 

 

Genom att upprätthålla god intern kontroll och riskhantering kan man hantera de risker 

som berör den interna styrningen av ett företag. Intern kontroll är närbesläktad med 

bolagsstyrningsmekanismer eftersom det är styrelsen och revisionskommittén som har 

ansvar för den interna kontrollen (Franck & Sundgren, 2012). Även i den finska koden 

för bolagsstyrning rekommenderas det att bolaget ska definiera verksamhetsprinciperna 

för den interna kontrollen och styrelsen har till uppgift att se till att bolaget definierar 

verksamhetsprinciperna och övervakar hur den interna styrningen och kontrollen 

fungerar. (Värdepappermarknadsföreningen r.f., 2015) Intern kontroll är i grund och 
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botten en uppsättning aktiviteter inom organisationen och är därför inte direkt 

observerbar av investerare och andra intressenter. Resultatet av detta är brist på 

transparens och det kan uppstå informationsasymmetri mellan ledningen och andra 

intressenter (Deumes & Knechel, 2008). Enligt agentteorin kan ledningen ha överlägsen 

kunskap om intern kontroll och kan därför hålla delar av information hemliga vilket är 

ett typiskt exempel på agentproblem. Som tidigare nämnt, rekommenderas det att 

bolagen ska rapportera om den interna kontrollens verksamhetsprinciper och det kan 

ses som ett sätt att reducera denna typ av informationsasymmetri samt att studier visar 

att genom att upprätthålla god intern kontroll minskar agentkostnaderna (Deumes & 

Knechel, 2008). 

En god intern kontroll hjälper enheter i företag att uppnå viktiga mål, bevara och 

förbättra prestationen. Det tidigare nämnda COSO-ramverket hjälper organisationer att 

effektivisera sig och effektivt utveckla system för intern kontroll som anpassar sig till 

förändrade affärs- och verksamhetsmiljöer. COSO-ramverket gäller alla bolag oavsett 

storlek, oberoende om bolagen är vinstdrivande eller icke-vinstdrivande samt även 

statliga organ. (COSO, 2013) De mest centrala delarna i COSO-ramverket handlar om en 

beskrivning och diskussion av aspekter på intern styrning och kontroll. Dessa delar 

kallas för komponenter och är fem till antalet. De ska genom samverkan och funktion ge 

en god intern styrning och kontroll. (Wiklund 2014, s. 62) Dessa komponenter är 

kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt 

övervakning. Det existerar ett direkt förhållande mellan målen som företag strävar efter 

att uppnå och dessa tidigare nämnda komponenter som representerar vad som krävs för 

att uppnå målen (COSO, 2013). Franck och Sundgren (2012) baserar deras mått IGQS 

på bolagsstyrningskoder, på COSO-ramverket och tidigare forskning. Till näst följer en 

fördjupning av de fem komponenterna som är grundläggande för COSO och som skapar 

en så kallad COSO-modell. 

Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön utgör grunden för COSO-modellen. Den utgör också företagets allmänna 

inställning till den interna kontrollens betydelse och vikt. Faktorer som etiska värden, 

allokering av ledarskapsresurser, personalens kompetens på alla enhetens nivåer, 

fördelningen av auktoritet och ansvar samt ledningens filosofi spelar en stor roll i denna 

komponent. Kontrollmiljön är den svåraste komponenten att kvantifiera eftersom 

mycket av denna anknyter till organisationens kultur. Med hjälp av tydliga 

målformuleringar kan organisationen arbeta för att säkerställa att ramverket fungerar 
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och därmed exemplifiera sig som marknadsledande inom intern kontroll. (Campbell, 

Campbell & Adams, 2006) Wikland (2014) påpekar att en kontroll är betydelselös om 

organisationen inte har en kontrollmiljö som tar emot resultatet av kontrollen. 

Ledningens och styrelsens attityder återspeglar de åtgärder och policyer som 

kontrollmiljön består av. Utan en effektiv kontrollmiljö kommer de fyra andra 

komponenterna av interna kontrollen sannolikt inte heller resultera i effektiva 

kontroller. Det som är kritiskt för kontrollmiljön är organisationens etiska- och 

beteendenormer och hur de kommuniceras och verkställs inom organisationen. Om 

ledningen till exempel inte anser att kontroller och etiska standarder är viktiga kommer 

de anställda heller inte vara brydda i det. Det är tidigare konstaterat att en engagerad 

styrelse är nödvändig för effektiv bolagsstyrning och det har också en viktig del i 

kontrollmiljön eftersom styrelsen har ansvaret för att ledningen ska genomföra lämpliga 

interna kontroller och finansiella rapporteringsprocesser. Det är rekommenderat att 

styrelsen har en revisionskommitté som inte är anställda i organisationen för att effektivt 

kunna övervaka den finansiella rapporteringen och bedöma hur interna kontroller 

verkställs i företaget. Med en obefintlig kontrollmiljö kan ledningen och andra anställda 

ha incitament att ta ut en personlig vinst eller genomföra tvivelaktiga affärsutgifter. 

(Noland & Metrejean, 2013) 

Riskbedömning 

COSO (2013) definierar risk som möjligheten att en händelse inträffar och kan negativt 

påverka uppnående av företagens mål. Risker kan inträffa företag från både externa och 

interna källor. Genom en riskbedömningsprocess kan man identifiera och bedöma risker 

som kan stå i vägen för måluppfyllelser och således utgöra grunden för att bestämma hur 

riskerna ska hanteras samt vara en del av en intern kontroll. Ledningen specificerar mål 

som är tillräckligt tydliga inom olika kategorier som berör verksamheten och 

rapporteringen för att kunna identifiera och analysera risker. Utan en ledning som 

bedömer riskerna som ett företag kan stå inför, är det nästan omöjligt att sätta ordentliga 

interna kontroller på plats (Noland & Metrejean, 2013). 

En annan viktig aspekt i riskbedömningen är att genomföra en kontinuerlig övervakning 

av den interna och externa miljön där företaget driver sin verksamhet. En sådan 

övervakning kan markera kommande händelser som påverkar både interna kontroller 

och företagets riskstrategi. (Campbell, Campbell & Adams, 2006) COSO-ramverket 

stöder inte någon särskild process bakom riskidentifiering, men medger att många 
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processer kan vara effektiva så länge de är omfattande och beaktar alla faktorer som kan 

bidra till eller öka riskerna (Ramos 2006, s. 37). Wikland (2014) delar in riskerna i 

externa och interna faktorer. Externa faktorer kan vara teknologiska, marknadsmässiga 

eller lagbaserade faktorer medan interna faktorer kan vara driftstopp i IT-system, 

förändrad ledning och organisation, problem kopplade till styrelsens roll och ledning 

samt kompetensen hos den anställda. Dessa risker är kopplade till måluppfyllelsen men 

gäller inte bara målen för hela företaget utan även mål på andra nivåer i företaget. 

Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är de åtgärder som etableras genom policys och riktlinjer som hjälper 

till att mildra riskerna när ledningens direktiv genomförs för att uppnå dess mål. 

Kontrollaktiviteter utförs på alla nivåer i företaget och på olika stadier inom 

affärsprocessen. Aktiviteterna kan vara av förebyggande eller upptäckande art och kan 

innehålla både manuella och automatiserade aktiviteter. Ansvarsfördelning är ett typiskt 

exempel på en inbyggd kontrollaktivitet. (COSO, 2013) Ramos (2006) definierar policy 

som fastställning av vad som ska göras och riktlinjer är de åtgärder som de anställda 

genomför enligt de implementerade policyerna. Marknadsledande företag inom intern 

kontroll har arbetat mer med förebyggande kontroll än upptäckande. Att omarbeta 

processer för att förebygga åtgärder när det har inträffat något i företaget och att använda 

sig av automatiserade kontroller har också visat sig vara mer fördelaktigt. Den interna 

revisionsfunktionen kan hjälpa företaget med att ge riktlinjer och tillsammans med 

styrelsen kan de ge funktionerna den typ av exponering som krävs för att olika delar av 

organisationen ska inse deras värde. (Campbell, Campbell & Adams, 2006) 

Information och kommunikation 

Enligt COSO (2013) behöver företaget information för att kunna utföra ansvaret för 

intern kontroll och för att stödja uppnåendet av sina mål. Ledningen erhåller och 

använder relevant information från både interna och externa källor för att stödja 

funktionen av andra komponenter i internkontroll. Kommunikationen är en 

kontinuerlig process för att tillhandahålla, dela och erhålla nödvändig information som 

kan delas in i intern och extern kommunikation. Intern kommunikation är det sättet hur 

informationen sprids genom organisationen och gör det möjligt för de anställda att få ett 

tydligt budskap från ledningen. Extern kommunikation möjliggör inkommande 

kommunikation av relevant extern information och ger information till externa parter. 

COSO-ramverket ger en bred beskrivning av egenskaper för att kunna upprätthålla 
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effektiv informations- och kommunikationssystem. De mest relevanta av dessa 

egenskaper är relaterade till den finansiella rapporteringen. Informationssystemet som 

är relevant i samband med den finansiella rapporteringen består av metoder som är 

etablerade för att registrera, bearbeta, sammanfatta och rapportera 

företagstransaktioner samt för att säkerställa att man kan ta ansvar för att de 

rapporterade tillgångarna och skulderna är korrekta. (Ramos 2006, s. 42-43) 

Informationen är där för att de anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och för 

att ledningen ska kunna driva och styra hela organisationen och att den interna 

kontrollen fungerar. Det överförs mycket information mellan människor och 

informationen bearbetas i olika led av människor. Därför är det viktigt att informationen 

får flöda fritt i en organisation. Information som fås från kommunikation är viktig i 

avseendet att förmedla uppgifter om avvikelser, felaktigheter, bedrägerier, inre och yttre 

hot. Personen som lämnar känsliga uppgifter kallas för whistleblower1 och blir ofta 

motarbetad eller straffad. Det är därför viktigt hur företag informerar i till exempel deras 

uppförandekod om hur anställda skyddas om de lämnar information vid misstanke om 

bedrägerier. (Wikland 2014, s. 69) 

Övervakning 

Den femte komponenten av COSO-modellen är den övervakande delen. Löpande 

uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av de två används för att se 

om alla komponenterna i intern kontroll är närvarande och fungerar. Enligt COSO 

(2013) ger löpande uppföljningar aktuell information och separata utvärderingar utförs 

regelbundet för att ge information om effektiviteten. Resultatet av dessa utvärderingar 

utvärderas mot kriterierna som har fastställts i företaget och bristerna meddelas till 

ledningen och styrelsen. När ett företag har skapat en god intern kontroll måste den 

övervakas för annars kan den interna kontrollen försämras och ha svårt att anpassa till 

förändringar i företaget eller omgivningen. Genom att övervaka den interna kontrollen 

kan företaget identifiera och korrigera problem, producera mer korrekt och tillförlitlig 

information, förbereda korrekta finansiella rapporteringar och leverera intyg om 

effektiviteten i den interna kontrollen. (Wikland 2014, s. 70-71) I en studie gjord av 

Klamm och Watson (2009) konstaterades det att utöver att en svag kontrollmiljö är 

                                                      
1 Fortsättningsvis kommer whistleblower översättas till visselblåsare enligt egen översättning. 
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kopplad till resterande svaga komponenter, har en svag övervakning ett positivt 

samband med svag riskbedömning och svaga kontrollaktiviteter. 

2.3 Internal Governance Quality Score (IGQS) 

Som tidigare nämndes i inledningen, är denna avhandling inspirerad av ett mått som 

Franck och Sundgren (2012) använder i deras artikel: Determinants of internal 

governance quality: evidence from Sweden, vilken undersöker svenska börsbolag och 

deras kvalitet på bolagsstyrning och intern kontroll.  Syftet med studien är att undersöka 

ifall ägarkoncentrationen, skuldsättningsgraden och efterfrågan för kapitalfinansiering 

har ett samband med IGQS. Enligt Franck och Sundgren (2012) beskriver denna studie 

hur olika agentvariabler är förknippade med IGQS, vilken består av flera delar av interna 

styrningskvaliteter. Franck och Sundgren (2012) fokuserar på dimensioner av 

styrningskvalitet som är kopplade till kvaliteten av den finansiella rapporteringen. 

Franck och Sundgren (2012) har valt att mäta kvaliteten på bolagsstyrning och intern 

kontroll med hjälp av en indikatorvariabel som antar högre värden beroende på om ett 

företag har en revisionskommitté, om revisionskommittén har ett visst antal möten per 

år, om det finns finansiell expertis inom revisionskommittén, om företaget har en 

internrevisionsfunktion, en riskhanteringsfunktion, en uppförandekod (code of conduct) 

och en visselblåsarfunktion upprättad i uppförandekoden. Med hjälp av en 

enkätundersökning kunde Franck och Sundgren (2012) poängsätta varje företag om hur 

de följer upp interna kontrollmekanismer. Ett företag kan alltså få en poäng för varje 

funktion och som mest kan företaget få sju poäng. Detta indikerar då hur bra företaget 

följer koden för bolagsstyrning och COSO-modellen. 

Enligt Franck och Sundgren (2012) har det förekommit kritik mot mått där man 

summerar ett antal komponenter för att skapa ett index. Den huvudsakliga kritiken är 

att trots man vill lindra mätningsfel genom att använda sig av fler funktioner än bara en 

funktion, kommer svårighetsgrad och mätfel bli enorma om de inkluderade 

komponenterna inte mäter samma underliggande konstruktion (Larcker, Richardson & 

Tuna, 2007). Franck och Sundgren vill dock påpeka att detta inte berör deras indexmått, 

eftersom alla komponenter som ingår har visat sig ha en betydelse för kvaliteten på 

bolagsstyrning och intern kontroll i samband med finansiell rapportering. 
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2.3.1 Revisionskommitté 

Att ha en god intern kontroll anses vara en viktig faktor för att uppnå en bra kvalitet på 

den finansiella rapporteringen. Företagsskandaler som har skett genom åren anses ha 

orsakats av att företagen har misslyckats med sin interna kontroll. På ledningens ansvar 

ligger en etablering och upprätthållning av en korrekt intern kontroll och med hjälp av 

övervakningsmekanismer kan företag säkerställa effektiviteten i sin interna kontroll. 

Revisionskommitté är ett exempel på en övervakningsmekanism som företaget kan 

använda sig av. (Krishnan, 2005)  

I Finland rekommenderas det i koden för bolagsstyrning 

(Värdepappersmarknadsföreningen r.f. 2015) att i ett bolag med en omfattande 

affärsverksamhet ska en revisionskommitté grundas i syfte att behandla uppgifter som 

berör bolagets finansiella rapportering och övervakning. I den finska aktiebolagslagen 

(624/2006) finns i nuläget inget krav på att grunda en revisionskommitté utan 

uppgifterna sköts av styrelsen ifall det saknas en revisionskommitté. Enligt den svenska 

aktiebolagslagen (551/2005) ska samtliga noterade svenska bolag utse en 

revisionskommitté men bolaget får besluta att inte ha någon revisionskommitté om 

minst en i styrelsen är oberoende och har redovisnings- eller revisionskompetens. Även 

i Danmark och Norge regleras tillsättning av en revisionskommitté i lag. I både den 

norska aktiebolagslagen (45/1997) och danska lagen om godkända revisorer och 

revisionsföretag (468/2008) konstateras det att en revisionskommitté ska upprätthållas 

i företag vars värdepapper noteras på en reglerad marknad. Dock finns det några 

undantag där hela styrelsen får ansvara över revisionskommitténs uppgifter. Utöver 

uppgifter som berör bolagets finansiella rapportering och övervakning rekommenderas 

det att revisionskommittén även ska följa med effektiviteten för bolagets interna kontroll 

och eventuell internrevisions- samt riskhanteringssystem 

(Värdepappersmarknadsföreningen r.f., 2015). 

Styrelsen kan alltså delegera sina ansvarsområden till kommittéer för att effektivisera 

styrelsens arbete. I samband med övervakningen av ledningen när det gäller deras 

ekonomiska bedömning anses en revisionskommitté ge det största skyddet för 

aktieägare för att upprätthålla trovärdigheten i företagets finansiella rapportering. Detta 

beror enligt Davidson, Goodwin-Stewart och Kent (2005) på revisionskommitténs 

specialiserade övervakning över den finansiella rapportering samt deras verksamhet. De 

flesta studierna som berör revisionskommittén och dess verksamhet har därför fokuserat 

mest på kopplingen till finansiella rapporteringen och bedrägerier. Davidson, Goodwin- 
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Stewart och Kent (2005) påstår att de attributen till revisionskommittén som behandlas 

mest i tidigare studier berör i vilken utsträckning kommittén är oberoende, frekvens av 

möten och dess storlek. Revisionskommitténs oberoende är ett omdiskuterat tema i 

tidigare studier där flera resultat tyder på att en aktiv revisionskommitté bestående av 

oberoende ledamöter är kopplad till lägre frekvens av finansiella 

rapporteringsbedrägerier. (Davidson, Goodwin-Stewart & Kent, 2005) 

En studie gjord av Krishnan (2005) undersökte sambandet mellan revisionskommitténs 

kvalitet och kvaliteten av företagens interna kontroll. De tre variabler som mätte 

revisionskommitténs kvalitet var storleken, oberoende och den finansiella expertisen. 

Eftersom revisionskommittén förväntas övervaka bolagets interna kontroll föreslår 

Krishnan (2005) en positiv koppling mellan revisionskommitténs kvalitet och den 

interna kontrollens kvalitet. Resultatet visade att en oberoende revisionskommitté och 

en revisionskommitté med finansiell expertis är mindre benägna att vara associerade 

med interna kontrollproblem. Däremot påpekar Krishnan (2005) att det inte är tydligt 

vad som utgör en bra revisionskommitté. Enligt SEC var Enrons revisionskommitté 

oberoende men trots det lyckades Enron ställa till med en av de mest omdiskuterade 

företagsskandalerna genom tiderna. Därför tycker Krishnan (2005) att det är en öppen 

fråga huruvida revisionskommitténs oberoende och kompetens kan gynna 

övervakningen av den interna kontrollen. Eftersom det hävdas att en revisionskommitté 

kan användas som övervakningsmekanism och att det rekommenderas att 

revisionskommittén ska följa upp bolagets interna kontroll, (Krishnan 2005) kommer 

samtliga företag i avhandlingens sampel få en poäng ifall det har upprättats en skild 

revisionskommitté inom styrelsen. 

2.3.2 Antal möten 

Att ha en effektiv revisionskommitté tyder på att sammanträden sker ofta där samtliga 

ledamöter kan följa upp deras ansvarsområden och uppgifter. Enligt McMullen och 

Raghunandan (1996) möts effektiva revisionskommittéer regelbundet för att säkerställa 

att processen bakom den finansiella rapporteringen fungerar korrekt. Enligt forskarna 

är en revisionskommitté effektiv om det sker sammanträden tre eller fyra gånger per år. 

Genom att ha så många sammanträden möjliggör det för kommittén att hålla koll på 

bokförings- och kontrollrelaterade frågor. McMullen och Raghunadan (1996) 

undersökte 51 företag som hade problem med den finansiella rapporteringen samt ett 

sampel på 77 företag med inga finansiella rapporteringsproblem och de observerade 

skillnader i företag när det gällde utomstående ledamöter, redovisning och finansiell 
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expertis samt frekvensen av möten. När det gäller frekvensen av möten var det förväntat 

att de företag som hade problem även hade revisionskommittéer som sammanträdde 

mer sällan. Resultatet visade att endast 23 % av revisionskommittéer i ”problemföretag” 

hade schemalagda möten på tre eller flera gånger per år. 40 % av revisionskommittéer i 

företag med icke finansiella rapporterings problem hade sammanträtt minst tre gånger. 

Även Abbott, Parker och Peters (2004) konstaterar att revisionskommitténs aktivitet har 

en positiv inverkan på kvaliteten av företagets finansiella rapportering. I enlighet med 

McMullen och Raghunadan (1996) föreslår Abbott, Parker och Peters (2004) att en 

effektiv revisionskommitté sammanträder minst fyra gånger per år. I Franck och 

Sundgrens (2012) undersökning använder forskarna fyra årliga möten som kritisk gräns 

och därmed får företagen i den här avhandlingens sampel en poäng ifall deras befintliga 

revisionskommitté har sammanträtt fyra gånger eller flera per år. 

2.3.3 Finansiell expertis 

För att en revisionskommitté ska vara effektiv, behöver revisionskommitténs ledamöter 

förstå olika finansiella och operativa frågor som ställs till företagets ledning. Att ha 

åtminstone en ledamot med finansiell expertis hjälper revisionskommittén att bättre 

förstå dessa frågor. Enligt Abbott, Parker och Peters (2003) påstår tidigare studier att en 

revisionskommitté med finansiell expertis ökar sannolikheten att upptäcka fel i de 

finansiella rapporterna. Även på de nordiska börsmarknaderna 

(Värdepappersmarknadsföreningen r.f. 2015; ABL 551/2005; ABL 45/1997; lagen om 

godkända revisorer och revisionsföretag 468/2008) rekommenderas att det i 

revisionskommittén ska finnas en person med expertis inom finansiell ekonomi, 

redovisning eller revision. 

DeFond, Hann och Hu (2005) klassificerar finansiell expertis i två kategorier: 

redovisnings-finansiell expertis och icke redovisning-finansiell expertis. Till 

redovisnings-finansiell expertis räknas om en ledamot har arbetserfarenhet som revisor, 

ekonomichef, bokföringschef eller controller. Finansiell expertis som inte har med 

redovisning att göra räknas om man som ledamot har erfarenhet som verkställande 

direktör (VD). Undersökningen som DeFond, Hann och Hu (2005) gjorde tyder på att 

en revisionskommitté med någon som innehar finansiell expertis förbättrar 

bolagsstyrning men endast när experten har en redovisnings-baserad expertis och därför 

är det viktigt att använda sig av en snävare definition på vad ekonomisk expertis innebär. 

Det finns också studier som visar att företag är mer benägna att identifieras med 

svagheter i den interna kontrollen om deras revisionskommittéer har mindre finansiell 
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expertis (Krishnan 2005; Zhang, Zhou & Zhou 2007). Med det resultatet menar 

Krishnan (2005) att det tyder på att det finns ett samband mellan revisionskommitténs 

finansiella expertis och den finansiella rapporteringens kvalitet. Finansiell expertis är 

också en viktig determinant när det gäller den interna kontrollen och dess svagheter 

(Zhang, Zhou & Zhou, 2007). Till den här avhandlingens undersökta företag kommer en 

poäng kommer att tilldelas om det framgår ur presentationen av styrelseledamöterna att 

minst en ledamot i revisionskommittén är eller har varit verksam som revisor, 

ekonomichef, bokföringschef eller controller (DeFond, Hann & Hu 2005; Zhang, Zhou 

& Zhou 2007). 

2.3.4 Internrevision 

Genom att upprätthålla ett effektivt system för intern kontroll krävs den en förmåga för 

särskild bedömning. Av internrevisorer krävs det en särskild bedömningsförmåga 

eftersom de övervakar och utvärderar effektiviteten för den interna kontrollen. (COSO, 

2013) I den finska koden för bolagsstyrning (Värdepappersmarknadsföreningen r.f., 

2015) rekommenderas det att bolaget definierar hur internrevisionens uppgifter har 

ordnats inom bolaget. Till internrevisionens uppgifter hör bland annat att bedöma 

bolagets interna övervakningssystem, riskhantering och förvaltning. Genom att använda 

sig av internrevisionsfunktion stöder det utvecklingen av organisationen och 

effektiviserar övervakningsskyldigheten som styrelsen har. Bolaget ska själva bedöma 

om att använda sig av en internrevision är nödvändigt med tanke på till exempel hur 

omfattande affärsverksamheten som bolaget bedriver är eller antalet anställda. I Sverige 

och Danmark rekommenderas det att styrelsen årligen utvärderar behovet av 

internrevision (Kollegiet 2015; Committee on Corporate Governance 2014). I nuläget 

rekommenderas det inget specifikt behov av en internrevisionsfunktion i den norska 

koden för bolagsstyrning (NCGB, 2014). 

I Coram, Ferguson och Moroneys (2008) undersökning bedöms vikten av 

internrevisionsfunktion vid upptäckt och självrapportering av bedrägerier genom 

förskingring av tillgångar inom organisationer. Undersökningen jämför också den 

upptäckta nivån av bedrägerier när internrevision utförs internt, outsourcad eller en 

kombination av de två. Coram, Ferguson och Moroneys (2008) menar att internrevision 

är en viktig del av företagets bolagsstyrning med en betoning på internrevisorns roll i 

organisationens etiska kultur. Internrevisorer bör ta en aktiv roll för att stöda den etiska 

kulturen och på så vis bidra till möjligheten att upptäcka missbruk av organisationens 

tillgångar. Undersökningens resultat visar att organisationer med 
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internrevisionsfunktion är mer benägna att upptäcka och själv rapportera bedrägerier 

genom förskingring av tillgångar än de organisationer som inte använder sig av 

internrevision. Alla börslistade företag i Finland, Sverige, Danmark och Norge ska 

publicera en bolagsstyrningsrapport där de beskriver hur bolagen följer 

bolagsstyrningskoden. På basen av om det framgår att ett företag upprätthåller en 

internrevisionsfunktion i de publicerade bolagsstyrningsrapporter eller årsredovisning 

kommer en poäng att tilldelas. 

2.3.5 Riskhanteringsfunktion 

Som det tidigare nämnts, är riskbedömning en av de fem komponenterna i COSO- 

modellen och med hjälp av riskbedömning kan bolag identifiera väsentliga risker på alla 

nivåer (COSO, 2013). Enligt Franck och Sundgren (2012) är förekomsten av en chief risk 

officer (CRO) eller en liknande position förknippad med kvaliteten på bolagsstyrning och 

intern kontroll. CRO har ett ansvar över riskhanteringen samt riskbedömningen. I ett 

bolag finns det ett behov för en person som ansvarar för att samordna riskhantering 

runtom organisationen. Samma person sätter upp system som integrerar riskpolitiken i 

vardagliga aktiviteter. CRO är en intern expert som kan driva igenom riskpolitiken i ett 

bolag och få den att fungera i praktiken. (Pickett, 2010) Enligt den finska koden för 

bolagsstyrning (2015) rekommenderas det att bolaget ska definiera hur principerna för 

riskhantering har organiserats. Koden (2015) definierar riskhantering som en del av 

bolagets styr- och övervakningssystem och avsikten med riskhanteringen är att se till att 

de risker som påverkar bolagets affärsverksamhet identifieras, bedöms och uppföljs. I 

likhet med Franck och Sundgrens (2012) undersökning så kommer en poäng att ges ifall 

det framkommer att bolaget har en CRO, en riskfunktion eller en liknande funktion 

relaterad till riskhantering (t.ex. en riskkommitté). 

2.3.6 Uppförandekod 

Uppförandekod är ett praktiskt verktyg i corporate social responsibility (CSR) som 

vanligtvis används för att reglera de anställdas beteende och för att skapa en socialt 

ansvarsfull och organisatorisk kultur. Effektiviteten av dessa koder har varit ett ofta 

diskuterat ämne på teoretiska grunder och blivit empiriskt testat i många tidigare 

studier. Resultaten i dessa studier har varit inkonsekventa vilket kan förklaras av flera 

faktorer, som till exempel kvaliteten på innehållet och implementering av koden, och ifall 

analysen baserats på närvaro eller frånvaro av uppförandekoder. (Erwin, 2011) Kaptein 

och Schwartz (2007) påstår att de främsta orsakerna till varför resultaten har varit 

inkonsekventa beror på varierande definitioner av nyckelord, brister i empiriska data 
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och metoder samt en brist på teori. Kaptein och Schwartz (2007) vill med sin 

undersökning undersöka källorna till de förvirrande resultaten och samtidigt observera 

tidigare studiers använda definitioner, metoder och sampel. Baserat på den analysen 

presenterar forskarna en integrerad forskningmodell för att bedöma effektiviteten av 

uppförandekoder för framtida forskning. Deras sammanställda resultat av tidigare 

forskning visar att majoriteten av sampelföretagen upplever en positiv effekt med att 

upprätthålla en uppförandekod. Franck och Sundgren (2012) menar att en orsak till 

tveksam eller bedräglig finansiell rapportering är att anställda får dålig vägledning eller 

att den etiska bakgrunden i bolaget är svag. Vidare påpekar de att kommunikationen av 

företagets etiska värden är viktig och de värden kan kommuniceras genom en 

uppförandekod. I många fall kan uppförandekoder innehålla ett avsnitt om etiska frågor 

som hör samman med den finansiella rapporteringen. Avhandlingens sampelföretag 

kommer att få en poäng om det publiceras en uppförandekod i bolaget. 

2.3.7 Visselblåsarfunktion 

Sedan införandet av den amerikanska Sarbanes-Oxley Act (SOX) år 2002 och flera andra 

nationella bolagsstyrningskoder har visselblåsarpolicyer genomförts i flera bolag. Dessa 

policyer och lagstiftning ger ett grundläggande skydd till så kallade visselblåsare eller 

uppgiftslämnare. Existerande forskning tyder på att bolagsstyrningskoder har en 

begränsad effekt på etiskt eller visselblåsningsbeteende, medan införande av 

visselblåsarpolicyer på företagsnivå verkar vara effektivare.(Hassink, De Vriers & Bollen, 

2007) I en studie gjord av Dyck, Morse och Zingales (2010) visas att upptäckt av 

bedrägerier inte är beroende av standardiserade bolagsstyrningsaktörer (t.ex. revisorer) 

utan snarare beroende på flera så kallade icke- traditionella spelare, där det speciellt 

finns en betoning på anställda som spelar en viktig roll vid rapportering av bedrägerier. 

Enligt Dyck, Morse och Zingales (2010) har anställda den bästa tillgången till 

information och få bedrägerier kan begås utan kunskap och stöd från flera anställda. 

Sammanfattningsvis, kan man anta att anställda spelar en viktig roll vid upptäckt av 

bedräglig finansiell rapportering och således är det viktig för bolag att upprätta 

visselblåsarpolicyer för att skydda dessa anställda. 

Transparency International genomförde år 2013 en studie för att ge en övergripande 

bedömning av huruvida lagstiftningen skyddar visselblåsare i 27 EU-länder. Syften med 

studien är att identifiera allmänna och specifika frågor som behöver förbättras när det 

gäller förstärkning av skydd för visselblåsare och för att öka acceptans och uppskattning 

för visselblåsning. I denna rapport behandlas endast EU-länder och innehåller därmed 
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ingen rapport om hur det ser ut i Norge. Den genomförda studien visade att i Finland 

saknas det lagstiftning som skyddar visselblåsare och därför rekommenderar 

Transparency International (2013) att Finland bör öka skyddet för visselblåsare. Enligt 

rapporten visade det sig också att Sverige och Danmark har delvis skydd för visselblåsare 

men saknar en fristående visselblåsarlag. Transparency International (2013) menar att 

alla anställda i Sverige är fria att vidarebefordra information till media (med undantag 

av officiella hemligheter och nationell säkerhetsinformation). Myndigheter får inte heller 

undersöka identiteten hos anonyma källor och anställda får inte sparkas. Med det menar 

rapporten att visselblåsare kan dra nytta av dessa bestämmelser trots att det inte finns 

en specifik skyddslag för visselblåsare. I den danska bolagsstyrningskoden (Committee 

on Corporate governance, 2013) rekommenderas det att styrelsen beslutar om att inrätta 

ett visselblåsarsystem i bolag. Det kan därför vara intressant att se hur många företag i 

Finland, Sverige, Norge och Danmark som upprätthåller ett visselblåsarskydd i sina 

bolag. Franck och Sundgren (2012) frågade deras sampelföretag om de har 

bestämmelser i deras uppförandekod för att skydda anställda som rapporterar om 

tvivelaktiga handlingar. I denna avhandling kommer det att undersökas ifall bolagen i 

deras publicerade uppförandekoder eller årsberättelser nämner skydd för deras 

visselblåsare/uppgiftslämnare. Ifall detta uppfylls kommer en poäng att tilldelas. 

2.4 Tidigare forskning om styrelsens egenskaper 

Hillman och Dalziel (2003) beskriver att styrelsen besitter två viktiga funktioner för 

organisationer: att agera som en övervakningsmekanism åt aktieägarnas vägnar och att 

tillhandahålla resurser till företaget. Från ett agentteoretiskt perspektiv är effektiv 

övervakning en funktion av styrelsens incitament. Övervakning kan förbättra företagets 

prestation genom att minska på agentkostnaderna. Här kan styrelsens egenskaper spela 

en roll i avseende på styrelsens oberoende, kön, etnicitet och kulturell bakgrund där 

samtliga faktorer påverkar styrelsens diversitet (Carter, Simkins & Simpson, 2003). 

Resursberoende teoretiker påstår att tillhandahållning av resurser till organisationen är 

en funktion av styrelsekapital. Till styrelsekapital räknas en summering av humankapital 

(erfarenhet, expertis, rykte) och relationellt kapital (nätverk med andra företag). 

(Hillman & Dalziel, 2003) 

Att undersöka diversitet inom styrelsen har genom åren varit ett omdiskuterat ämne. 

Studier har fokuserat på olika styrelseegenskaper och hurudan inverkan de kan ha på 

styrelsens effektivitet. Erhardt, Werbel och Shrader (2003) nämner att det generellt 

finns två olika perspektiv som kan förklara förhållandet mellan diversitet och prestation 
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i grupper. Mångfald inom en grupp kan leda till ökad kunskapsbas, kreativitet och 

innovation vilket i sin tur leder till bättre strategiskt beslutsfattande. Det motsatta 

perspektivet föreslår att mångfald inom en grupp kan leda till konflikt- och 

kommunikationsproblem som resulterar i att gruppen blir oense. Kang, Cheng och Gray 

(2007) definierar styrelsens diversitet som variation i styrelsens sammansättning. 

Forskarna kategoriserar diversitet i två olika kategorier. Den första kategorin är lätt 

observerade inom styrelsen, som till exempel kön och ålder. Den andra kategorin är 

mindre synlig och handlar oftast om den enskilda styrelseledamotens bakgrund, 

exempelvis utbildning och yrkesbakgrund. 

Det är ett faktum att styrelsens sammansättning i avseende på diversitet kan ha en 

inverkan på företaget. Det är från tidigare känt att styrelsen spelar en viktig roll i 

bolagsstyrningen och har en inverkan på hur den interna kontrollen sköts inom 

organisationen. Styrelsens främsta uppgift är att övervaka över ledningen och den har 

befogenhet att avskeda den verkställande direktören. I ett företag med en bra 

bolagsstyrning och god intern kontroll utformas det klassiska agentförhållandet mellan 

ledningen och aktieägarna för att maximera nyttan för båda parterna.  Ifall det framgår 

i företaget att ledningen handlar opportunistiskt kan styrelsen agera för att skydda 

företagets intressenter. Olika egenskaper inom styrelsen kan påverka hur effektivt den 

sköter uppgifterna och därav skulle det vara intressant att veta hur styrelsens 

sammansättning påverkar bolagsstyrningen och den interna kontrollen. Denna 

avhandling fokuserar på en del styrelseegenskaper som kan tänkas påverka kvaliteten på 

bolagsstyrning och intern kontroll. Eftersom tidigare forskning gällande avhandlingens 

ämne är knapp kommer det att fokuseras på hurudana effekter de olika egenskaperna 

har inom styrelsen.   

2.4.1 Kvinnligt deltagande i styrelsen 

Enligt Larcker och Tayan (2016, s. 138-139) är kvinnor tydligt underrepresenterade i 

styrelser och bara 17 % av styrelseledamöterna i Fortune 500-företagen är kvinnor. 

Däremot har flera länder under de senaste åren tagit tag i saken för att öka den kvinnliga 

representationen i bolagsstyrelser. Norge var år 2003 en av de första länderna i världen 

som skapade en lagstiftning där det bestäms att i alla börsbolag ska åtminstone 40 % av 

styrelsen vara kvinnor. Lagstiftningen gav resultat, år 2002 var endast 7 % av 

styrelseledamöterna i Norge kvinnor medan år 2013 var den motsvarande 

procentenheten 36,1. År 2015 var den kvinnliga representationen i norska styrelser 38,7 

% (EWOB, 2016). I både Finland och Sverige är representationen även hög, i Finland år 
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2015 var 31,6 % % av styrelseledamöterna kvinnor och i Sverige var motsvarande siffra 

34,6 %. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i Danmark var 25,5 %. (EWOB, 2016) 

Finska och svenska koden för bolagsstyrning strävar också efter en jämn könsfördelning 

i styrelsen (Värdepappersmarknadsföreningen r.f. 2015, Kollegiet 2015). 

Det finns flera studier som behandlar skillnader i riskbeteende mellan män och kvinnor 

där majoriteten av resultaten visar att kvinnor tar mindre risker. Det kan även därför 

tänkas att i styrelser med både kvinnor och män finns skillnader i riskbeteendet. Byrnes, 

Miller och Schafer (1999) gjorde en meta-analys på 150 olika studier där man jämförde 

riskbeteendet mellan män och kvinnor. Resultatet gav på en allmän nivå stöd för att 

manliga deltagare är mer benägna att ta risker än kvinnliga deltagare. I en 

enkätundersökning gjord av Jianakoplos och Bernasek (1998) visade resultatet att 

kvinnor är signifikant mindre riskbenägna än män när det gäller att fatta finansiella 

beslut. Deras sampel bestod av ensamstående män och kvinnor samt gifta par. Resultatet 

visade att speciellt bland ensamstående kvinnor var riskbenägenheten mindre. Även 

Watson och McNaughton (2007) hittade bevis på att kvinnor tar mindre risker genom 

att välja investeringar med mindre risker gällande till exempel pension. 

Det finns dock även studier som visar på att kvinnor inte alltid är mindre riskbenägna. 

Schubert, Brown, Gysler och Brachinger (1999) gjorde en analys med hjälp av en 

enkätundersökning på riskattityder bland män och kvinnor. Deras resultat indikerade 

att kvinnor nödvändigtvis inte gör mindre riskabla finansiella beslut än män utan visade 

att ifall beslutfattande görs på samma grunder och förutsättningar borde det inte finnas 

någon könsskillnad. Carr och Steele (2010) presenterade en idé om att ens 

beslutsfattande kan påverkas av fördomar och devalveringen av ens identitet. Deras 

resultat visade också stämma överens med det påståendet. Kvinnor lät deras 

beslutsfattande bli påverkat av en fördomsfull miljö och brist på erfarenhet. Eckel och 

Grossman (2008) anser att könsskillnader i riskattityder är en viktig ekonomisk fråga. 

Om kvinnor är mer känsliga för risk än män kommer det att avspeglas i alla aspekter i 

deras beslutsfattande, inklusive val av yrke, investeringar och inköp. 

Som tidigare nämnt, har lagstiftningsinitiativ med åren genomförts i flera länder där till 

exempel Norge har infört en könskvotering på att 40 % av börslistade företags styrelser 

ska vara kvinnor. Enligt forskarna baseras det här på att man anser att en närvaro av 

kvinnor i styrelser påverkar styrningen av företag på olika sätt. Med studien gjord av 

Adams och Ferreira (2009) vill forskarna ge nya bevis på hur könsdiversitet kan inverka 

på styrningen i företag. Studiens resultat visade att kvinnor har en bättre närvaro på 
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styrelsemöten och att ju mer kvinnor styrelsen innehar desto bättre närvaro hade 

männen i styrelsen. Eftersom övervakning är en viktig uppgift som styrelsen innehar, 

har närvaron på styrelsemöten en stor betydelse. Vidare hittade Adams och Ferreira 

(2009) också bevis på att kvinnor är mer benägna att vara en del av olika kommittéer 

som styrelsen har och som förbättrar övervakningen. 

Konrad och Kramer (2006) påstår att kvinnliga styrelseledamöter är mer benägna att 

utvidga diskussionerna inom styrelsen för att bättre representera företagets intressenter. 

De kan även vara mer envisa än män när det gäller att söka svar på svåra frågor och 

tenderar att förbättra kommunikationen mellan styrelsen och ledningen. Men för att 

uppnå dessa fördelar gäller det dock enligt Konrad och Kramer (2006) att ha rätt antal 

kvinnor. Vidare påstår de att ett tydligt skift sker när styrelser har tre eller mer kvinnor 

och att de benämner denna gräns till critical mass2. Vid kritisk massa, menar Konrad 

och Kramer (2006) att kvinnor inte längre tenderar att bli betraktade som bara 

”kvinnliga styrelseledamöter” och därmed inte behöver känna att de blir isolerade eller 

ignorerade. Ytterligare motiverar Konrad, Kramer och Erkut (2008) att flera kvinnor kan 

bryta stereotyper som ensamma kvinnor kan bli utsätta för och förändra 

kommunikationsdynamiken. De menar också att forskning om inflytande och 

överrensstämmelse i grupper tyder på att antalet tre kan vara ett ”magiskt nummer” i 

gruppdynamik och därmed kan antalet tre kvinnor ha en chans att skapa en förändring. 

2.4.2 Styrelsens oberoende 

I de flesta utvecklade länder finns det rekommendationer om att majoriteten av 

företagets styrelse ska vara oberoende från företaget. Man antar att oberoende 

styrelseledamöter utför sina uppgifter utan otillbörligt inflytande från ledningen 

eftersom de inte har några direkta rapporteringsvägar till VD:n och inte behöver förlita 

sig på bolaget för deras försörjning.  Dessa styrelseledamöter kan också dra nytta av sin 

yrkesbakgrund och expertis för att kunna ge råd om företagets strategi och affärsmodell. 

Av dessa orsaker förväntas oberoende styrelseledamöter vara bättre lämpade för att 

uppfylla rådgivnings- och övervakningsfunktionerna som styrelsen har. Oberoende 

bidrar också till en objektiv utvärdering av företagets ledning, strategi och 

riskhanteringspolicyer. (Larcker & Tayan 2016, s. 122) Både i den finska (2015) och 

svenska koden (2016) för bolagsstyrning rekommenderas det att majoriteten av 

styrelseledamöterna ska vara oberoende av bolaget. Ytterligare rekommenderas det i 

                                                      
2 Fortsättningsvis, kommer critical mass översättas till kritisk massa enligt egen översättning. 
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båda koderna att minst två av dessa styrelseledamöter även ska vara oberoende av 

bolagets betydande aktieägare. 

Kang, Chang och Gray (2007) anser att den mest rekommenderade praxisen för god 

bolagsstyrning är att öka styrelsens effektivitet genom att ha en styrelse med en majoritet 

av oberoende styrelseledamöter. Detta antyder att oberoende styrelseledamöter kan 

bidra positivt till styrelsens övervakningsansvar. Beasley (1996) undersökte relationen 

mellan styrelsens sammansättning och förekomst av finansiella 

rapporteringsbedrägerier. Det framkom i resultatet att företag som inte bedriver 

bedrägeriverksamhet hade en styrelse med betydligt högre procent av oberoende 

styrelseledamöter. Detta resultatet tyder enligt Beasley (1996) på att oberoende 

styrelseledamöter ökar styrelsens effektivitet när det kommer till övervakningsansvaret 

och styrker Kangs, Changs och Grays (2007) påstående att oberoende styrelseledamöter 

bidrar positivt till styrelsens arbete.  

Däremot kan det finnas en risk att oberoende styrelseledamöter blir mindre informerade 

om företaget. Konsekvensen av informationsasymmetrin leder till ett informationsgap 

och beslutsfattandet kan lida. (Larcker & Tayan, 2016) I Adams och Ferreiras (2007) 

studie görs en analys på följderna av styrelsens dubbla roll som rådgivare och övervakare. 

Företagets VD kan mötas av ett dilemma gällande avslöjande av information till 

styrelsen: om VD:n avslöjar information till styrelsen får han bättre råd men med en mer 

informerad styrelse kommer dock ledningen övervakas mer intensivt. Adams och 

Ferreiras (2007) resultat visade att en oberoende styrelse i ett bolagsstämmovalt organ 

kan leda till minskat värde för aktieägare eftersom ledningen tenderar vara mindre 

benägna att dela med sig information eftersom övervakningen ökar. Däremot 

argumenterar Adams och Ferreira (2007) att om det införs starkare och tydligare 

policyer om exakt vad företagsledningen måste informera om kan aktieägare tjäna på en 

oberoende styrelse. 

Eftersom det som tidigare är känt att flera länder har lagstiftning eller initiativ till 

lagstiftning gällande styrelser könsfördelning vill Bøhren och Strøm (2010) undersöka 

om även andra styrelseegenskaper skulle behöva bli reglerade i lag. Bøhren och Strøm 

(2010) nämner att det finns flera tidigare studier som har undersökt styrelsens 

oberoende och hurudan inverkan det har på företaget. Av den orsaken, skulle det vara av 

intresse ifall oberoende ska regleras i lag. Deras sampel består av icke-finansiella 

börsbolag listade på Oslo Børs från en lång tidsperiod (1989 till 2002). Bøhren och 

Strøms (2010) resultat indikerade att det egentligen inte finns några ekonomiska 
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incitament till att stifta lag angående styrelsens oberoende eftersom de inte hittade något 

samband mellan företagets prestation och en oberoende styrelse. Med det menar Bøhren 

och Strøm (2010) att det inte är behövligt att lagstiftning skapas för ett krav på 

oberoende styrelse. 

2.4.3 Styrelseuppdrag 

Med upptagna styrelseledamöter menas antalet andra styrelseuppdrag som innehas av 

utomstående (oberoende) styrelseledamöter. Agentteorin föreslår att flera 

styrelseuppdrag kan påverka styrelsens övervakning negativt. Dessa styrelseledamöter 

anses vara överbelastade och ha för många uppgifter att sköta, därmed skadas 

övervakningen och beslutsfattandet kan då bli av sämre kvalitet. Däremot föreslår 

resursberoendeteorin att upptagna styrelseledamöter kan vara en tillgång för företaget 

tack vare fler kontakter till utsidan vilka kan stärka relationer med kunder och 

leverantörer. (Muller-Kahle, Wang & Wu, 2014) 

Ferris, Jagannathan och Pritchard (2003) hävdar att det finns kritik mot företag som 

utser styrelseledamöter vilka har styrelseuppdrag i flera andra företag och det finns 

rekommendationer på var gränsen för antal styrelseuppdrag går. Ferris, Jagannathan 

och Pritchard (2003) undersöker i sin studie hypotesen, som kallas för busyness- 

hypotesen, om styrelseledamöter som har flera styrelseuppdrag blir så upptagna att de 

inte kan övervaka ledningen på ett lämpligt sätt. Busyness-hypotesen innebär att antal 

styrelseuppdrag kan återspegla en agentkonflikt. Styrelseledamöter med flera 

styrelseuppdrag kan tänkas utföra ett sämre arbete på bekostnad av aktieägare eftersom 

de njuter av prestige och arvoden i samband med att sitta i flera styrelser. Det leder till 

minskad övervakning av sådana styrelseledamöter och gör det möjligt för ledningen att 

införa agentkostnader på aktieägarna. Ferris, Jagannathan och Pritchard (2003) finner 

flera individuella egenskaper som är kopplade till antal styrelseledamöter. Bland annat 

är styrelseledamöter i större företag mer benägna att locka till sig ytterligare 

styrelseuppdrag. De är också vanligtvis äldre och företagsledare. Studiens resultat 

indikerade att företagets prestation har en positiv effekt på antal styrelseuppdrag och det 

tyder på att ett gott rykte spelar roll på styrelsemarknaden. Däremot misslyckades de 

med att hitta det negativa förhållandet som förutspås av busyness-hypotesen. Det här 

betyder i sin tur att marknaden inte reagerar negativt på flera styrelseuppdrag och att 

det inte finns bevis på att styrelseledamöter med flera styrelseuppdrag utför en sämre 

övervakning. 
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Det finns dock studier vars resultat skiljer sig åt från det som rapporterades i Ferris 

Ferris, Jagannathan och Pritchard (2003) undersökning. Fich och Shivdasani (2006) 

undersökte 508 företag som var listade på Forbes 500 största företag år 1992. 

Tidsperioden var en sjuårsperiod från 1989 till 1995. Genom att mäta upptagna 

styrelseledamöter som andel styrelseledamöter vilka är upptagna med andra uppdrag, 

finner Fich och Shivdasani (2006) att upptagna styrelser är kopplade till svagare 

bolagsstyrning. Dessa bolag hade en majoritet av externa styrelseledamöter som hade tre 

eller flera styrelseuppdrag och bolagen visade sig bland annat ha ett lägre market-to- 

book förhållande samt lägre lönsamhet.  

Jackling och Johl (2009) undersökte om det på den indiska marknaden finns ett 

samband mellan interna styrningsmekanismer och ekonomiska resultat. Forskarna hade 

antal styrelseuppdrag som en variabel och deras framställda hypotes var att det finns en 

positiv koppling mellan flera styrelseuppdrag och företagets prestation. Hypotesen 

baserade sig på resursberoendeteorin, att styrelseledamöter med flera styrelseuppdrag 

ger mer nytta till företag. Resultatet visade sig vara konsistent med Fich och Shivdasanis 

(2006) resultat. Vilket tyder på att företag med styrelseledamöter som har många 

styrelseuppdrag kan sänka effektiviteten som företagsövervakare och därmed visa lägre 

prestation. Däremot vill Jackling och Johl (2009) påpeka att det kan bero på att indiska 

styrelseledamöter med flera styrelseuppdrag inte har tillräckligt med nätverkskontakter 

som är grundläggande för att tillföra fler tillgångar till företaget. Företag på den indiska 

marknaden kännetecknas av stort familjeägande och det kan därmed kopplas till brist 

på nätverk. Muller-Kahle, Wang och Wu (2014) undersökte hurudan inverkan upptagna 

styrelseledamöter har på företagets värde bland företag i USA och Storbritannien från år 

2000 till 2007. Resultatet var konsistent med tidigare nämnda studier angående att det 

finns ett negativt samband. Däremot visade studien att upptagna styrelseledamöter 

inverkar mer positivt i Storbritannien jämfört med USA. Det förklarar Muller-Kahle, 

Wang och Wu (2014) med att utbudet på erfarna styrelsemedlemmar är mindre i 

Storbritannien än i USA och att brittiska bolag litar på sin styrelse mer i rollen som 

rådgivare än som övervakare. 

2.4.4 Styrelsens erfarenhet 

Tidigare forskning om styrelsens erfarenhet och sambandet med styrelsens arbete är 

begränsad. Dessutom är resultaten i dessa studier motstridiga och visar  olika effekter på 

hur styrelsens erfarenhet påverkar styrelsen. Vafeas (2003) har presenterat två 

hypoteser gällande erfarenheten. Expertis-hypotesen föreslår att en styrelse med längre 
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anställningstid medför större erfarenhet, engagemang och kompetens eftersom det ger 

en styrelseledamot viktig kunskap om företaget och dess affärsmiljö. Däremot föreslår 

den andra hypotesen, som kallas för den ledningsvänliga-hypotesen, att mer erfarna 

styrelseledamöter är mer benägna att bli vänner med ledningen och därmed mindre 

benägna att övervaka cheferna effektivt. Ledningsvänliga styrelser kan förlora sin 

objektivitet och sitt oberoende, vilket kan leda till lägre ekonomisk och social prestation 

(Schnake, Fredenberger & Williams, 2005). 

Vafeas (2003) genomför två uppsättningar av tester. Inledningsvis undersöker han 

huruvida kvaliteten inom styrelsen förbättras med styrelsens erfarenhet (expertis- 

hypotesen) eller försämras (ledningsvänliga-hypotesen). Erfarenhet är bland annat 

kopplade till ”gråa” styrelseledamöter som kan äventyra styrelsens oberoende och 

styrelseledamöternas aktieinnehav vilket minskar agentproblem. Vafeas (2003) gör ett 

ytterligare test på vilket inflytande erfarna styrelseledamöter i ersättningskommittéer 

har. Det anser Vafeas (2003) ge mer direkta bevis på övervakningskvaliteten eftersom 

ersättningskommittéernas uppdrag är relaterade till olika delar av VD:ns lönepaket. Om 

erfarna styrelseledamöter uppträder opportunistiskt kommer deras deltagande i 

ersättningskommittén vara positivt relaterat till VD-lönenivåer. Vafeas (2003) 

undersökte 483 företag listade på Forbes 1994 listan och studien ger bevis på skillnader 

i anknytning, kapital, rykte och makt gällande styrelseledamöter med olika 

anställningstider. Specifikt visade resultatet att styrelseledamöter med 20 eller flera års 

erfarenhet är mer sannolika att klassificeras som ”gråa”, ha ett högre aktieinnehav och 

föredra att sitta i nominerings- och ersättningskommittéer som därmed kan skada 

aktieägarnas intressen. Det visade även sig att företag med styrelseledamöter som hade 

längre erfarenhet och som satt i ersättningskommittén hade en VD med högre löner.  

Förutom att bli för ledningsvänlig, kan det enligt Schnake, Fredenberger och Williams 

(2005) finnas andra nackdelar till följd av längre erfarenhet i styrelsen. Det kan uppstå 

konflikter mellan styrelseledamöter som begränsar antalet synpunkter och åsikter som 

diskuteras öppet mellan styrelseledamöter. Även informationsbehandlingen kan ta 

skada eftersom styrelseledamöter med längre erfarenhet begränsar sina 

informationskällor över tiden och kan förlora sin förmåga att känna igen samt reagera 

på förändrade miljöförhållanden. Det här leder i sin tur till en slarvigare övervakning 

från styrelsens sida som leder till sämre reaktionsförmåga på och upptäckt av illegala 

handlingar inom företaget. Schnake, Fredenberger och Williams (2005) undersöker om 

styrelsens erfarenhet eventuellt har en effekt på antalet utredningar och/eller rättsliga 
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förfaranden som väckts mot sampelföretagen. På basen av de tidigare nämnda 

nackdelarna gällande styrelsens erfarenhet antar Schnake, Fredenberger och Williams 

(2005) att det finns ett positivt samband mellan styrelsens erfarenhet och antalet 

utredningar/rättsliga förfaranden. Studiens sampelföretag valdes ut från den finansiella 

tjänstesektorn i den amerikanska ekonomin och det slutgiltiga antalet företag var 180. 

Bland dessa företag har varje styrelseledamot suttit i genomsnitt 8,6 år i sitt företags 

styrelse och resultatet indikerade inget stöd för ledningsvänligt beteende eller försämrad 

övervakning av styrelsen. Författarna menar dock att styrelsens ledningsvänliga 

beteende kan tänkas öka betydligt senare än det genomsnitt på 8,6 år som observerats i 

Schnakes, Fredenbergers och Williams (2005) studie. 

Berberich och Niu (2011) undersöker i deras studie om styrelsens erfarenhet har ett 

inflytande på bolagsstyrningsproblem. På basen av tidigare studier (Vafeas, 2003) finns 

det enligt Berberich och Niu (2011) både teori och bevis om huruvida styrelsens 

erfarenhet har en effekt på bolagsstyrning. Ena delen föreslår att styrelseledamöter med 

lång erfarenhet har mera företagsspecifik erfarenhet och kunskap vilket kan leda till ökad 

villighet att utmana företagsledare. Andra delen föreslår att en styrelse med lång 

erfarenhet har en högre trovärdighet mot företagets chefer och därmed tjänar styrelsen 

ledningen bättre än aktieägarna. Av den orsaken presenterar Berberich och Niu (2011) 

två konkurrerande hypoteser: styrelseledamöter med lång erfarenhet är mindre benägna 

än nyare styrelseledamöter att vara förknippade med bolagsstyrningsproblem (H1) och 

styrelseledamöter med lång erfarenhet är mer benägna än nyare styrelseledamöter att 

vara associerade med bolagsstyrningsproblem (H2). Antal år som sampelföretagens 

styrelseledamöter hade suttit i deras företag hade ett medeltal på 8,6 år. Berberich och 

Niu (2011) finner en positiv koppling mellan styrelsens erfarenhet och 

bolagsstyrningsproblem. Det beviset är i överrensstämmelse med att styrelseledamöter 

med längre erfarenhet har en högre trovärdighet mot VD:n, vilket tyder på att en styrelse 

med lång erfarenhet har negativa effekter på bolagsstyrning. Eftersom styrelser med lång 

erfarenhet är mer benägna att möta bolagsstyrningsproblem föreslår Berberich och Niu 

(2011) att myndigheter och investerare bör överväga att förespråka införande av 

begränsningar på hur länge styrelseledamöter får sitta på sin position. 

2.5 Sammanfattning och hypotesframställning 

Betydelsen av trovärdigheten i den finansiella rapporteringen har ökat genom tiderna. 

Genom att upprätthålla en god bolagsstyrning och intern kontroll stärker företaget 

förtroendet till dess intressenter genom att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig. 
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Bolagsstyrning involverar kontrollmekanismer som kan förhindra eller avskräcka 

självintresserade ledningschefer från att agera opportunistiskt (Larcker & Tayan 2016, s. 

7). Intern kontroll anses vara en process som säkerställer att företagens mål uppfylls i 

olika kategorier, bland annat den finansiella rapporteringen. Det välkända COSO-

ramverket har publicerat riktlinjer för hur företagen ska gå tillväga för att upprätthålla 

en intern kontroll och dessa riktlinjer innehåller fem komponenter som kallas för 

kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation och 

övervakning. 

I både bolagsstyrning och intern kontroll behövs det övervakningsmekanismer som 

säkerställer effektiviteten. Från ett agentteoretiskt perspektiv kan ledningen ha starka 

incitament att agera i sitt eget intresse på bekostnad av företagens andra intressenter och 

då uppstår intressekonflikter. Informationsasymmetri kan uppstå mellan företaget och 

företagets intressenter, eftersom intern kontroll inte är direkt synlig för intressenter. 

Styrelsen anses vara en typ av kontrollmekanism som används i syfte för att övervaka 

över ledningen och att den interna kontrollen i företagen fungerar. 

Resursberoendeteoretiker föreslår också att styrelsen är en viktig mekanism i avseende 

på att bland annat ge råd och anvisningar till ledningen. Med styrelsens expertis och 

erfarenhet kan det ge en ärlig och trovärdig bild av företaget utåt. 

Internal Governance Quality Score (IGQS) är ett mått som mäter kvaliteten på 

bolagsstyrning och intern kontroll i ett företag. Ett företag kan få poäng mellan ett till sju 

beroende på om företaget har en revisionskommitté, ett tillräckligt antal möten i 

revisionskommittén, finansiell expertis inom revisionskommitté, en 

internrevisionsfunktion, en riskhanteringsfunktion, en uppförandekod och 

whistleblower-bestämmelser i uppförandekoden (Franck & Sundgren, 2012). Dessa 

komponenter är kopplade till både bolagsstyrning och intern kontroll samt är relaterade 

till kvaliteten på den finansiella rapporteringen. Ett företag med ett högt IGQS-värde 

anses ha en god kvalitet på bolagsstyrning och intern kontroll, därmed kan även den 

finansiella rapporteringen anses vara tillförlitlig. I kapitlet om tidigare forskning (2.3) 

visas att de områden som ingår i IGQS har en inverkan på hur effektiv bolagsstyrning 

och intern kontroll upprätthålls i företaget. 

I denna avhandlingen fokuseras det på olika egenskaper av styrelsen som kan tänkas ha 

ett samband med hur bra kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll är. De 

egenskaper som ligger i fokus är kvinnligt deltagande, styrelsens oberoende, antal 

styrelseuppdrag och styrelsens erfarenhet. Dessa egenskaper har i tidigare forskning 
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visats ha en inverkan på styrelsens arbete på olika sätt och det kan även tänkas ha en 

inverkan på hur pass bra styrelsen övervakar ledningen. 

Tidigare forskning visar att kvinnor generellt tar mindre risker vilket kan påverka 

beslutsfattande i avseende på att de tar mindre riskfyllda beslut. Adams och Ferreira 

(2009) ger också bevis på att kvinnor i styrelser har högre närvaro än män och har 

därmed en bättre övervakning över vad som sker i företaget och ledningen. Ur en 

resursberoendeteoretisk synvinkel har kvinnliga styrelseledamöter positiva effekter på 

styrelsen och företaget genom att till exempel heterogena grupper fattar bättre beslut, 

kvinnor och män har olika erfarenheter och perspektiv som kan kopplas positivt till 

organisationen (Hillman, Shropshire & Cannella, 2007). Det finns också en teori om att 

dessa fördelar uppnås när det finns rätt antal kvinnor i styrelsen. Enligt teorin, den så 

kallade kritisk massa teorin (Konrad, Kramer och Erkut, 2008), anses denna gräns 

uppnås när antalet kvinnor i styrelsen är tre eller mera. På basen av detta har hypotes ett 

i denna avhandling utformats: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och 

kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll. 

I empirin kommer H1 att undersökas med hjälp av två modeller. Den första modellen 

mäter kvinnliga styrelseledamöter som andelen av totala styrelseledamöter. Den andra 

modellen mäter kvinnliga styrelseledamöter som en dummyvariabel där gränsvärdet för 

den så kallande kritiska massan blir uppnådd ifall det finns tre kvinnor eller mera i 

styrelsen.  

Styrelsens oberoende är ett brett forskningsområde och är den mest rekommenderade 

praxisen för god bolagsstyrning. Kopplingen till bolagsstyrning och intern kontroll är att 

tidigare forskning visar att styrelsens oberoende har en positiv effekt på styrelsens arbete 

och bidrar med ett bättre övervakningsansvar. (Adams & Ferreira 2007; Kang, Cheng & 

Gray 2007) Från ett agentteoretiskt perspektiv är styrelsens oberoende ett av de 

viktigaste elementen eftersom oberoende styrelseledamöter verkar fungera mest i 

aktieägarnas intresse och därmed minimeras agentproblem (Carter, Simkins & Simpson, 

2003) Med beaktande av agentteorin och tidigare forskning kan det antas att det finns 

ett positivt samband mellan styrelsens oberoende och kvaliteten på bolagsstyrning och 

intern kontroll. Hypotes två utformats därför enligt följande: 
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H2: Det finns ett positivt samband mellan styrelsens oberoende och kvaliteten på 

bolagsstyrning och intern kontroll. 

Tidigare forskning gällande styrelseuppdrag har varit konflikterande. Agentteoretiker 

påstår att styrelsens övervakning, på grund av överbelastade styrelseledamöter, påverkas 

negativt av att ha flera styrelseuppdrag. Från ett resursberoendeteoretiskt perspektiv kan 

dock upptagna styrelseledamöter vara en tillgång till företaget. (Muller-Kahle, Wang & 

Wu, 2014) Av de studier som behandlas i kapitel 2.4.3. visar majoriteten att det finns en 

negativ effekt med antal styrelseuppdrag och styrelsens arbete. Undersökta företag 

visade sig ha lägre lönsamhet, sämre effektivitet i styrelsen och svagare bolagsstyrning. 

Dessa resultat styrker även det agentteoretiska perspektivet. Av den orsaken, lyder 

hypotes tre följande: 

H3: Det finns ett negativt samband mellan antal styrelseuppdrag och kvaliteten 

på bolagsstyrning och intern kontroll. 

Styrelsens erfarenhet inverkar positivt på styrelsens arbete från ett 

resursberoendeteoretiskt perspektiv. Styrelseledamöter med längre erfarenhet har en 

viktig kunskap om företaget och dess affärsmiljö vilket leder till bättre råd och 

anvisningar till företagsledningen. Vafeas (2003) presenterar denna fördel till expertis- 

hypotesen. Styrelsens erfarenhet bidrar också med resurser till företaget som en del av 

styrelsekapital, det så kallade humankapitalet. För att följa Vafeas (2003) expertis- 

hypotes så kan det tänkas att styrelsens erfarenhet kan ha ett positivt samband med 

kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll. Hypotes fyra lyder som följer: 

H4: Det finns ett positivt samband mellan styrelsens erfarenhet och kvaliteten på 

bolagsstyrning och intern kontroll. 
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3 METOD 

I detta kapitel redogörs avhandlingens forskningsuppgift och hur den empiriska 

undersökningen genomförs. Vidare följer en beskrivning på det slutgiltiga samplet och 

hur datainsamlingen utförs. Kapitlet kommer att avslutas med en beskrivning på 

analysstrategin där samtliga variabler beskrivs och avslutas med en presentation av 

regressionsmodellen. 

3.1 Forskningsuppgift 

Avhandlingens forskningsuppgift är att ge svar på om det finns ett samband mellan olika 

av styrelsens egenskaper och kvaliteten på bolagsstyrning samt intern kontroll. 

Bolagsstyrning och intern kontroll har blivit ett väl diskuterat och kontroversiellt ämne 

genom åren efter flera företagsbedrägerier samt bokföringsskandaler. I flera fall (t.ex. 

Enron och Tyco International) har självintresserade företagsledningar haft ett finger 

med i spelet och därmed har den bristfälliga bolagsstyrningen setts som en av orsakerna 

till skandalerna. Bolagsstyrning är systemet med kontroller och maktfördelning som är 

avsedda för att förhindra maktmissbruk av företagsledare. Styrelsen förväntas ge både 

rådgivning till ledningen och ha ett övervakningsansvar på uppdrag av aktieägare. 

(Larcker & Tayan 2016, s. 57-58) Styrelsen anses också ha ett övergripande ansvar över 

att bolaget upprätthåller en god intern kontroll (Kollegiet, 2015). Den här avhandlingen 

har tagit inspiration av Francks och Sundgrens (2012) studie som undersöker svenska 

börslistade bolags kvalitet på bolagsstyrning och intern kontroll. Franck och Sundgren 

(2012) undersöker sambandet mellan ett antal externa faktorer som är avgörande för 

redovisningens tillförlitlighet och företagens interna styrningskaraktärer. 

Metoden för avhandlingens forskningsuppgift är av kvantitativ natur och omfattar ett 

deduktivt angreppsätt. Det deduktiva angreppsättet innebär att hypoteser skapas på 

basen av befintliga teorier som i sin tur på basen av undersökningsresultat accepteras 

eller förkastas (Bryman & Bell 2013, s. 31). Liksom i Franck och Sundgrens studie, 

kommer denna avhandling använda sig av en ordinalskala (IGQS) och poängsätta 

företag enligt om de har tagit i bruk vissa funktioner som förmodligen förbättrar 

bolagsstyrning och intern kontroll. Franck och Sundgren använde sig av en 

enkätundersökning riktade till företag som följer den svenska koden för bolagsstyrning 

och företag som inte följer koden. Enligt de nordiska bolagsstyrningskoderna ska alla 

företag listade på NASDAQ Helsinki, NASDAQ Stockholm, NASDAQ Copenhagen och 

Oslo Børs följa koden. Av den orsaken kommer denna avhandling poängsätta företagen 

på basen av deras bolagsstyrningsrapporter och årsberättelser.  
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Tidsperioden för den empiriska undersökningen kommer att vara räkenskapsperioden 

2016. Valet att endast använda ett räkenskapsår motiveras med att information som 

behövs till måttet IGQS (visselblåsarfunktion, uppförandekod) kan vara svårt att få 

tillgång till från tidigare år. Avhandlingens avgränsning är att använda sig av finska, 

svenska, danska och norska börsbolag. Valet baseras på att den nordiska marknaden är 

relativt outforskad med avseende på forskningsämnet och att samplet ska vara 

tillräckligt stort för att kunna dra slutsatser om samband. De nordiska ländernas koder 

för bolagsstyrning är relativt lika och åtminstone finska, svenska samt danska börsbolag 

använder sig av COSO-ramverket för att få hjälp med att etablera en fungerande intern 

kontroll (Franck och Sundgren, 2010). 

Som tidigare nämnt, ska avhandlingen undersöka ifall det finns ett samband mellan 

kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll och styrelsens egenskaper. I kapitel tre 

presenterades det fyra hypoteser som baserades på tidigare forskning och relaterade 

teorier. Dessa fyra hypoteser kommer antingen att accepteras eller förkastas beroende 

på hur resultatet för den empiriska undersökningen kommer att bli. En illustration över 

de fyra framställda hypoteserna och sambandet till måttet IGQS anges nedan. 

 

Figur 1 Illustration över de undersökta styrelsens egenskaper för IGQS 

Det antas ett positivt samband för samtliga variabler, förutom för H3. I tidigare 

forskning har det påvisats att styrelseuppdrag kan ha en negativ inverkan på styrelsen 

arbete och kan därmed påverka hur bra kvaliteten är på bolagsstyrning och intern 

kontroll. Kvinnligt deltagande mäts enligt andelen kvinnliga styrelseledamöter och en 

dummyvariabel för om styrelsen har uppnått gränsvärdet för kritiska massan. Kritisk 

massa (Konrad & Kramer 2006; Konrad, Kramer & Erkut 2008) i styrelsen står för ifall 

styrelsen har antalet tre kvinnor eller mera i styrelsen och det förväntas ett positivt 

H1: Kvinnligt deltagande i styrelsen (+)

H2: Styrelsens oberoende (+)

H3: Styrelseuppdrag (-)

H4: Styrelsens erfarenhet (+)

IGQS
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samband till IGQS eftersom kvinnor i styrelsen i enlighet med tidigare forskning 

förväntas bidra positivt till styrelsens arbete. 

3.2 Sampel och datainsamling 

Vetenskaplig forskning kan delas in i kvalitativ- och kvantitativundersökning. Metoden 

undersökningen i denna avhandling är kvantitativ.  Att samla in data till vetenskapliga 

undersökningar kan ske på olika sätt och generellt finns det två olika typer av datakällor: 

sekundärdata och primärdata. Sekundärdata kan ses som information som redan är 

insamlad och finns tillgänglig för alla. Primärdata samlas in som ursprungliga uppgifter 

för det aktuella forskningsproblemet och används när sekundärdata inte är tillgängligt 

eller svarar på forskningsfrågan. Fördelen med att använda sig av sekundärdata är att 

det är tids- och resurssparande och av den orsaken hjälper en att formulera bättre samt 

förstå det egna forskningsproblemet. Problem som sekundärdata kan föra med sig är att 

den tillgängliga insamlade data har samlats in för olika ändamål och i så fall kan det 

eventuellt inte passa in i det egna problemet. (Ghauri & Grønhaug 2010, s. 90-100). 

Den här avhandlingen har använt sig av sekundärdata och insamlingen av data har skett 

från arkivmaterial publicerade av sampelföretagen själva. När man använder sig av 

publicerade externa källor är det rekommenderat att ha en systematisk sökning med 

hjälp av huvudkoncept och sökord som härrör från avhandlingens forskningsproblem 

(Ghauri & Grønhaug 2010, s. 98). Poängsättningen med måttet IGQS av företag utförs 

manuellt med hjälp av sökord från årsberättelser, bolagsstyrningsrapporter och 

företagens hemsidor. När den behövliga informationen har hittats med hjälp av 

sökorden läses den igenom. På basen av den informationen som erhållits, görs tolkningar 

som sedan berättar ifall företagen uppfyller de kriterierna som ingår i IGQS och poängen 

tilldelas därefter.  De sju kontrollaktiviteterna som ingår i IGQS ger sampelföretagen en 

poäng mellan noll och sju. Sampelföretagens finansiella data som behövs för 

undersökningen hämtas från Bureu van Dijks databas Orbis och kontrollvariabeln 

ägarkoncentration har plockats manuellt från företagens publicerade årsredovisningar 

från år 2016. 

Den empiriska undersökningen baserar sig på ett sampel av nordiska bolag listade på 

NASDAQ Helsinki (OMXH), NASDAQ Stockholms (OMXS), NASDAQ Copenhagen 

(OMXC) och Oslo Børs huvudlistor år 2016. First North börsföretag har exkluderas ur 

samplet. Samplet av företag har samlats in med hjälp av Orbis och har sedan jämförts 

med publicerade listor för OMXH, OMXS & OMXC på Kauppalehti.fi. Oslo Børs har 
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jämförts med publicerade listor från Oslobors.no. Styrelseuppgifterna hämtas från 

databasen BoardEx. I tabell 1 framgår sampelurvalsprocessen denna avhandling.  

Tabell 1   Sampelurvalsprocessen.  

Antal svenska företag listade på OMXS år 2016 296 

Antal finska företag listade på OMXH år 2016 141 

Antal danska företag listade på OMXC år 2016 145 

Antal norska företag listade på Oslo Børs år 2016 153 

Totalt 734 

Banker och finansiella tjänster - 88 

Saknar styrelsedata (BoardEx) - 350 

Saknar finansiell data - 34 

Saknar bolagsstyrningsrapporter - 3 

Totalt 260 

OMXS 113 

OMXH 53 

OMXC 40 

Oslo Børs 44 

 

3.3 Analysstrategi 

Undersökningen som utförs i avhandlingen kommer att via en statistisk 

hypotesprövning testa teorierna som behandlas i kapitel två och som är grundläggande 

till de kontrollaktiviteterna kopplade till Francks och Sundgrens (2012) ordinalskala 

IGQS för att antingen acceptera eller förkasta hypoteserna. För att testa hypoteserna och 

komma fram till ett resultat, kommer multipel regressionsanalys att användas. Enligt 

Borg och Westerlund (2012, s. 406) används i en multipel regression flera oberoende 

variabler (x1, x2, x3, ...) för att predicera en beroende variabel (y). Multipel 

regressionsanalys kan användas för att svara på flera forskningsfrågor. Syftet med 

multipel regressionsanalys är att göra modellen realistisk, kontrollera för andra variabler 

och förklara mer av variansen i beroende variabeln (Ghauri & Grønhaug 2010, s. 182) 

Modellerna i den här avhandlingen innehåller flera av styrelsens egenskaper för att 

sedan predicera om det finns ett samband till IGQS. För att utföra avhandlingens 

regressionsanalys kommer statistikprogrammet Eviews att användas. 

Regressionsmodellen och inkluderade variabler presenteras senare i detta kapitel. 
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När man utför multipel regression kan multikollinearitet bli problematiskt. 

Multikollinearitet innebär att man har två eller flera oberoende variabler som korrelerar 

starkt med varandra. De problem som kan förekomma vid multikollinearitet är minskad 

tillförlitlighet hos regressionsekvationen, svårigheter att tolka resultatet och minskad 

nytta vid addering av ytterligare oberoende variabler i modellen. För att undvika 

multikollinearitet ska man använda sig av oberoende variabler som inte korrelerar så 

starkt med varandra. Ett upptäckande av multikollinearitet sker genom att beräkna 

toleransvärdet alternativt variance inflation factor (VIF) för varje oberoende variabel 

som ingår i modellen. Ett lågt toleransvärde och högt VIF-värde tyder på att 

multikollinearitet kan förekomma, vilket man ska undvika eftersom det kan orsaka 

förvrängningar i resultatet. (Borg & Westerlund 2012, s. 408-410) Ett korrelationstest 

ska utföras för att upptäcka eventuell multikollinearitet bland regressionsmodellens 

samtliga variabler. 

En kvantitativ innehållsanalys av sekundärdata har gjorts för den nödvändiga 

datainsamlingen för beroende variabeln IGQS genom manuellt plockande från 

årsredovisningar. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 288) är innehållsanalys en metod där 

man vill kvantifiera innehåll från dokument och texter. Innehållsanalys är en flexibel 

metod som man kan använda i samband med många olika typer av medier. Ytterligare 

menar Bryman och Bell (2013, s. 290) att innehållsanalysens huvudsakliga tillämpning 

berör medier och dokument som antingen publicerats av självaste organisationen eller 

artiklar i affärstidskrifter som kommenterar dessa årsredovisningar. Sökningen i 

företagens årsredovisning gjordes med hjälp av sökord som berör de 

kontrollaktiviteterna som ingår i IGQS. Sökorden kunde vara på svenska, finska eller 

engelska (t.ex. revisionskommitté – tarkastusvaliokunta – audit committee, 

uppförandekod – eettinen toimintaohje – code of conduct). När nyckelorden skrivits in, 

läses sökresultatet igenom manuellt och därefter jämfördes området om det uppfyller de 

kriterierna som behövs för att få poäng. 

3.3.1 IGQS 

Beroende variabeln i studien i denna avhandling utgörs av IGQS (Internal Governance 

Quality Score). IGQS är ett mått som Franck och Sundgren (2012) använder för att 

avgöra hur bra kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll är i ett företag. I måttet 

finns det olika kontrollaktiviteter som kan kopplas till både bolagsstyrning och intern 

kontroll. Ett företag kan få en poängsättning mellan noll och sju som därmed ger en 

indikation på hur bra kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll är. Franck och 
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Sundgren baserar måttet och de aktiviteter som ingår i måttet på tidigare forskning som 

visar tydliga kopplingar till kvaliteten på bolagsstyrning eller intern kontroll. Ett företag 

kan alltså få poäng ifall det finns upprättat en revisionskommitté inom styrelsen, om 

revisionskommittén sammanträder fyra gånger eller mera per räkenskapsperiod, en 

styrelseledamot i revisionskommittén har finansiell expertis (CFO, revisor, bokförare, 

controller), företaget har en internrevisionsfunktion, riskhanteringsfunktion, 

uppförandekod och visselblåsare-bestämmelser i dess uppförandekod. 

 

Figur 2 IGQS och de relaterade kontrollaktiviteterna.  

Dessa kontrollaktiviteter uppräknade i figur två antas enligt Franck och Sundgren (2012) 

bidra till kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll över den finansiella 

rapporteringen. Tidigare forskning har oftast fokuserat enbart på att undersöka enbart 

en mekanism så därför har Franck och Sundgren (2012) byggt upp ett mått som mäts 

tillsammans med flera andra aktiviteter. Fördelen med denna metod är enligt Franck och 

Sundgren (2012) att en svag implementering av en kontrollaktivitet kan kompenseras av 

starkare implementering av andra kontrollaktiviteter. 

3.3.2 Styrelsens egenskaper 

Kvinnligt deltagande i styrelsen betecknas med variabeln AndKVIN och TreKVIN. 

Carter, Simkins och Simpson (2003) undersökte relationen mellan styrelsens diversitet 

och företagets värde. En av de variabler som ingick i definitionen styrelsens diversitet 

var andelen kvinnor, så i enlighet med Carter, Simkins och Simpons (2003) studie mäts 

variabeln AndKVIN som andelen kvinnor i företagets styrelser. Variabeln TreKVIN mäts, 

enligt kritisk massa- teorin (Konrad & Kramer 2006; Konrad, Kramer & Erkut 2008), 

med en dummy variabel som antar värdet 1 om styrelsen har antalet tre kvinnor eller 

mera i styrelsen, annars 0.  

Styrelsens oberoende kommer att mätas som andelen styrelsens oberoende enligt 

BoardEx definition och representeras av variabeln OBEROENDE. BoardEx definierar 

styrelsens oberoende som en styrelsemedlem som inte tidigare varit anställda i företaget, 

Bolagsstyrning Revisionskommitté + Internrevision + Uppförandekod

och = IGQS
intern kontroll + Antal möten + Riskhantering + Visselblåsare

+ Finansiell expertis
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är leverantörer eller kunder till företaget alternativt är familj till en anställd (Chen, 

Cheng & Wang, 2015). Styrelseuppdrag representeras av variabeln STYRELSEUPPD 

som definieras i likhet med studierna genomförda av Jackling och Johl (2009) samt 

Muller-Kahle, Wang och Wu (2014). STYRELSEUPPD mäts som det genomsnittliga 

antalet andra styrelseuppdrag som företagets styrelseledamöter har. Den fjärde och sista 

egenskapen avhandlingen kommer att undersöka är styrelsens erfarenhet. Styrelsens 

erfarenhet betecknas av variabeln ERFARENHET och mäts i enlighet med tidigare 

studier (Schnake, Fredenberger & Williams 2005; Berberich & Niu 2011) som det 

genomsnittliga antalet år som styrelseledamöterna har suttit i respektive företagens 

styrelse. 

Tabell 2   Intressevariabler 

Förkortning Förklaring 

AndKVIN Andelen kvinnliga styrelseledamöter. 

TreKVIN En dummyvariabel som tar värdet 1 om styrelsen har antalet tre 

kvinnor eller mera i styrelsen.  

OBEROENDE Antalet oberoende styrelseledamöter genom det totala antalet 

styrelseledamöter. 

STYRELSEUPPD Det genomsnittliga antalet andra styrelseuppdrag som företags 

styrelseledamot har. 

ERFARENHET Det genomsnittliga antalet år som varje styrelseledamot suttit i 

företagets styrelse. 

 

3.3.3 Kontrollvariabler 

De kontrollvariabler som används i undersökningen är bolagens storlek, 

skuldsättningsgrad, vinstmarginal och ägarkoncentration. Kontrollvariablerna används 

i syfte att förbättra regressionsmodellens trovärdighet och samtliga variabler har i 

tidigare forskning visats ha ett samband med företags interna kontroll och 

bolagsstyrning. 

Tidigare studier visar att större företag är mer benägna att ha revisionskommittéer och 

interna revisionsfunktioner vilket leder till en bättre bolagsstyrning (Deli & Gillan 2000; 

Piot 2004; Goodwin-Stewart & Kent 2006.) Enligt Goodwin-Stewart och Kent (2006) 

kan chefer i större företag ha mindre kontroll över de olika nivåerna i företagen och 

divisionscheferna vilket kan påverka företagets interna kontroll. Av den orsaken, kan 

större företag vara mer villiga att införa kontrollmekanismer som leder till en bättre 
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intern kontroll och bättre bolagsstyrning. I enlighet med Goodwin-Stewarts & Kents 

(2006) samt Francks och Sundgrens (2012) undersökningar kommer företagets storlek 

mätas enligt den naturliga logaritmen av tillgångar och betecknas som LogTILLGÅNG.  

Studier kring skuldsättningsgradens samband med intern kontroll och bolagsstyrning 

har varit varierande. Delis och Gillans (2000) påstår att ju högre skuldsättningen är i ett 

företag desto större är efterfrågan på en oberoende och aktiv revisonskommitté. Deras 

motivering är att en oberoende och aktiv revisionskommitté intygar att bokföringen är 

tillförlitlig. Även resultatet i deras studie indikerade att skuldsättningsgraden var positivt 

relaterad till användning av revisionskommittéer. Däremot visade Goodwin-Stewarts 

och Kents (2006) studie inget samband mellan skuldsättningsgrad och intern 

revisionsfunktion. Franck och Sundgren (2012) undersökte sambandet mellan 

skuldsättningsgrad och IGQS vilket visade ett starkt negativt samband med IGQS. I den 

här avhandlingen kommer skuldsättningsgraden, som i tidigare studier (Piot 2004; 

Franck & Sundgren 2012) att mätas som långfristiga skulder delat på totala tillgångar. 

Beteckningen för variabeln skuldsättningsgraden är SKULDSÄTT. 

Enligt Doyle, Ge och McVay (2007) förväntas företagets ekonomiska hälsa vara en 

determinant av stark intern kontroll. För företag med sämre ekonomi har inte råd att 

investera tid och/eller pengar i kontroller som leder till bättre intern kontroll. Resultatet 

i Doyle, Ge och McVays (2007) studie visade sig stämma överens med deras påstående. 

Företag med sämre interna kontrollmekanismer tenderar att vara mindre, yngre, 

ekonomiskt svagare, mera komplexa, snabbväxande, eller genomgår omstrukturering. 

Även Krishnans (2005) resultat visade att företag med ekonomiska problem och som går 

med förlust har ett samband med svagare interna kontrollmekanismer. Vinstmarginal 

används som en kontrollvariabel i avseende med att mäta företagets lönsamhet och 

representeras av variabeln VINSTMARG. 

Det har varit känt sen långt tillbaka att separationen av ägande och kontroll kan skapa 

en uppenbar agentkonflikt mellan de två parterna. Företagsledningen kan ha andra 

incitament på aktieägarnas bekostnad. (Jensen & Meckling, 1976) Agentproblem kan 

reduceras med hjälp av lämplig övervakning. Däremot kan spritt ägande påverka 

övervakningen i det avseende att enskilda aktieägare inte har incitament att övervaka 

ledningen i en större utsträckning (Grossman & Hart 1980; Shleifer & Vishny 1986). 

Enligt Deli och Gillan (2000) är följden av detta att aktieägare förlitar sig på att 

ledningen blir tillräckligt kompenserad för att agera i aktieägarnas intressen. Men när 

aktieägarnas övervakning minskas och en mer omfattande användning av olika 
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kompensationsplaner kan det leda till att ledningen agerar mer opportunistiskt och 

därmed börjar manipulera resultat. Därför har aktieägare i företag med spridd 

ägarkoncentration ett ytterligare större incitament att använda sig av kontroller för att 

göra den finansiella rapporteringen mer tillförlitlig. (Franck & Sundgren, 2012) 

Kontrollvariabeln ägarkoncentration mäts i likhet med Franck och Sundgrens (2012) 

studie, med en dummy variabel 1 ifall den största ägaren äger mindre än 20 procent av 

aktierna, annars 0. Beteckningen för kontrollvariabeln är SPRIDDÄG. Resultatet i 

Francks och Sundgrens (2012) studie visade ett positivt samband mellan IGQS och spritt 

ägande för de företag som följde den svenska koden för bolagsstyrning. 

Tabell 3 Kontrollvariabler  

Förklaring Förkortning 

LogTILLGÅNG Den naturliga logaritmen av totala tillgångar (år 2016). 

SKULDSÄTT Långfristiga skulder/Totala tillgångar (år 2016). 

VINSTMARG Resultat före skatter/Rörelseresultat (år 2016). 

SPRIDDÄG En dummyvariabel som tar värdet 1 om företaget har spridda 

ägare, dvs. ingen ägare äger mer än 20 % av kapitalet, annars 0. 

 

3.3.4 Regressionsmodell 

Som tidigare nämnts, i denna avhandling undersöks om det finns ett samband mellan 

kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll och olika styrelsens egenskaper (de 

oberoende variablerna). För att utföra undersökningen, analysera datasamplet samt 

komma fram till ett resultat kommer dataprogrammet Eviews att användas. För att 

undvika extremvärden har också samtliga variabler i modellen winsoriserats vid den 

första och 99:de percentilen. Senare i avhandlingen kommer även en korrelationsmatris 

presenteras för att upptäcka eventuella multikollineariteter.  

Avhandlingen kommer att använda sig av två regressionsmodeller. Hypotes nummer ett 

kommer att prövas på två olika sätt. Valet att använda två modeller är för att undvika 

eventuell multikollinearitet mellan variablerna AndKVIN och TreKVIN. Båda 

variablerna är väldigt lika varandra och behandlar samma egenskap för styrelsens 

sammansättning och det är kvinnor i styrelsen.  
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Modell 1: 

𝐼𝐺𝑄𝑆 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑛𝑑𝐾𝑉𝐼𝑁 + 𝛽2𝑂𝐵𝐸𝑅𝑂𝐸𝑁𝐷𝐸 + 𝛽3𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑈𝑃𝑃𝐷

+ 𝛽4𝐸𝑅𝐹𝐴𝑅𝐸𝑁𝐻𝐸𝑇 + 𝛽5𝐿𝑜𝑔𝑇𝐼𝐿𝐿𝐺Å𝑁𝐺 + 𝛽6𝑆𝐾𝑈𝐿𝐷𝑆Ä𝑇𝑇

+ 𝛽7𝑉𝐼𝑁𝑆𝑇𝑀𝐴𝑅𝐺 + 𝛽8𝑆𝑃𝑅𝐼𝐷𝐷Ä𝐺 + 𝜀 

Modell 2: 

𝐼𝐺𝑄𝑆 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑟𝑒𝐾𝑉𝐼𝑁 + 𝛽2𝑂𝐵𝐸𝑅𝑂𝐸𝑁𝐷𝐸 + 𝛽3𝑆𝑇𝑌𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝑈𝑃𝑃𝐷

+ 𝛽4𝐸𝑅𝐹𝐴𝑅𝐸𝑁𝐻𝐸𝑇 + 𝛽5𝐿𝑜𝑔𝑇𝐼𝐿𝐿𝐺Å𝑁𝐺 + 𝛽6𝑆𝐾𝑈𝐿𝐷𝑆Ä𝑇𝑇

+ 𝛽7𝑉𝐼𝑁𝑆𝑇𝑀𝐴𝑅𝐺 + 𝛽8𝑆𝑃𝑅𝐼𝐷𝐷Ä𝐺 + 𝜀 

Där IGQS = RevKom + RKMöte + FinExp + InternRev + Riskhant + Uppfkod + Whistle 

RevKom  = 1 om det finns en revisionskommitté i företaget, annars 0.  

RKMöte = 1 om revisionskommittén har minst fyra möten per 

räkenskapsperiod, annars 0. 

FinExp = 1 om det finns en ledamot med finansiell expertis i 

revisionskommitté, annars 0.  

InternRev  = 1 om det finns en internrevisionsfunktion i företaget, annars 0. 

Riskhant  = 1 om det finns en riskhanteringsfunktion i företaget, annars 0.  

UppfKod  = 1 om företaget har en uppförandekod, annars 0. 

Whistle  = 1 om företaget har en visselblåsarfunktion, annars 0. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av avhandlingens empiriska 

undersökning. Inledningsvis rapporteras deskriptiva statistiken för avhandlingens 

samtliga variabler, därefter görs en korrelationsanalys för att upptäcka eventuell 

multikollinearitet mellan variablerna. Till sist presenteras resultatet från avhandlingens 

regressionsanalys.  

4.1 Deskriptiv statistik 

Den totala mängden sampelföretag och dess indelning per land presenteras i Tabell 4 

nedan. Avhandlingens analys innehåller totalt 260 företag listade på OMXS, OMXH, 

OMXC och Oslo Børs. Ur tabellen framgår det att 43 % av observationerna, alltså 113 

företag är svenska. Anledningen till att svenska företag är flera till antalet är helt enkelt 

att antalet svenska börslistade företag är högst även i det ursprungliga samplet (296 

företag). Resten av observationerna fördelas jämnare. I analysen ingår det 54 norska 

företag, 53 finska företag och 40 danska företag.  

Tabell 4 Sampelföretag 

Land Antal observationer Antal observationer (%) 

Sverige 113 43 % 

Norge 54 21 % 

Finland 53 20 % 

Danmark 40 15 % 

Totalt 260 100 % 

 

I tabell 5 presenteras det medelvärdet för IGQS och kontrollaktiviteterna för samtliga 

företag som ingår i samplet. Vidare redogörs det även för minimivärdet, maximivärdet, 

medianen och standardavvikelsen. Från tabellen kan det utläsas att medeltalet för 

poängvärdet i den beroende variabeln IGQS är 3,87 och medianen 4,00. Det betyder att 

samtliga företag i de nordiska börsmarknader har en relativt högt poäng när det gäller 

kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll. Betydelsen för att upprätthålla en god 

bolagsstyrning och intern kontroll har ökat med åren, även de nordiska börsbolagens 

internationalisering har ökat vilket kan förklara att de vill visa en internationell och 

högkvalitativ bild av företagen utåt. Internationaliseringen har enligt Lekvall (2014, s. 

14) spelat en stor roll för nordiska företag att fortsätta skapa och utveckla världsledande 
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företag. Det är även finska företag listade på OMXH som har det högsta medeltalet på 

4,57 poäng.  

Tabell 5 Medeltal för IGQS och kontrollaktiviteterna som ingår i IGQS 

 Min. Max. Medeltal Median Standardavvikelse 

IGQS 0,000 7,000 3,850 4,000 1,787 

   OMXS 0,000 7,000 3,752 4,000 1,854 

   Oslo Børs 0,000 6,000 3,463 4,000 1,563 

   OMXH 0,000 7,000 4,566 5,000 1,647 

   OMXC 0,000 7,000 3,700 4,000 1,856 

RevKom 0,000 1,000 0,850 1,000 0,358 

RKMöte 0,000 1,000 0,596 1,000 0,492 

FinExp 0,000 1,000 0,496 0,000 0,501 

InternRev 0,000 1,000 0,392 0,000 0,489 

Riskhant 0,000 1,000 0,165 0,000 0,372 

UppfKod 0,000 1,000 0,788 1,000 0,409 

Whistle 0,000 1,000 0,565 1,000 0,497 

 

Det visar sig också att 85 % av företagen, det vill säga 221 företag, har grundat en skild 

revisionskommitté inom styrelsen. Att ha en revisionskommitté är en rekommenderad 

praxis i samtliga länder där man även i lagstiftning rekommenderar att etablera en 

revisionskommitté. Att ha en revisionskommitté ger också sannolikt de bästa 

förutsättningarna för att upprätthålla en trovärdighet i företagens finansiella rapporter 

(Davidson, Goodwin-Stewart & Kent, 2005). Därav kan företagen uppleva en stor nytta 

av att ha en revisonskommitté när det gäller bolagsstyrning och intern kontroll. Den 

kontrollaktivitet som förekommer minst är att använda sig av en CRO eller en etablering 

av riskhanteringsfunktion, närmare sagt 16,5 % av alla företagen har en funktion som 

kan kopplas till riskhantering. Endast ett fåtal av företagen hade en så kallad CRO (chief 

risk officer). Att införa ytterligare experter/funktioner som endast berör riskhantering 

kan medföra extra kostnader till företaget och eftersom styrelsen eller 

revisionskommittén kan följa med effektiviteten i riskhanteringen 

(Värdepappermarknadsföreningen r.f., 2015) kan riskhanteringsfunktion anses vara 

onödig. En mer utförlig beskrivning av hur de olika kontrollaktiviteterna som ingår i 

IGQS såg ut i respektive börsmarknad kan ses i bilaga 1.  
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Som tidigare konstaterats är kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll 

förhållandevis högt bland samtliga företag. I tabell 6 framgår det att 45,8 % av alla 

företag placerar sig på en poängnivå mellan 4 till 5. Jämförelsevis är de nordiska 

börsbolagens poängfördelning och medeltal relativt lika. Poängfördelningen på Oslo 

Børs skiljer sig mest och där placerades även medeltalet på IGQS sämst i jämförelse med 

de andra börsmarknaderna. Inget av de undersökta företagen listade på Oslo Børs fick 

full poäng och jämförelsevis med OMXH placerades majoriteten av de undersökta 

företagen listade på Oslo Børs på poängnivån 4 till 5 medan majoriteten av företag listade 

på OMXH  placerades på nivån 5 till 6.  

Tabell 6 Poängfördelning per börsmarknad 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Total 15 16 31 35 50 69 35 9 

OMXS 8 7 14 18 19 27 16 4 

Oslo Børs 4 2 8 9 15 14 2 0 

OMXH 1 4 3 2 6 22 13 2 

OMXC 2 3 6 6 10 6 4 3 

 

I tabell 7 redogörs ytterligare deskriptiv statistik för hela samplet. I tabellen observeras 

variablernas maximum och minimum, medeltalet, medianen, standardavvikelsen samt 

skevhet och toppighet. Standardavvikelsen beskriver spridningen kring sitt medeltal. 

Skevhet och toppighet i beskriver i sin tur hur samplens värde är normalfördelade. 

Skevhet mäter i vilken utsträckning en fördelning inte är symmetrisk kring medelvärdet 

och toppighet anger hur toppig fördelningen är. Ett sampel kan anses vara 

normalfördelat ifall samplet har en skevhet kring noll och en toppighet som inte 

överstiger 3. (Brooks 2014, s. 161)  

Ur tabellen framgår det att beroende variabeln IGQS är relativt normalfördelad med ett 

toppighetsvärde på 2,47 och ett skevhetsvärde på -0,48. Samtliga av undersökningens 

intressevariabler är tämligen normalfördelade. Intressevariabeln ERFARENHET har det 

högsta toppighetsvärdet på 4,11. Vidare kan man avläsa att toppighetsvärdet för den 

oberoende variabeln TILLGÅNG(meur) är 60,80 och skevheten har ett värde på 6,56 

vilket ger en ytterligare indikation att variabelns värden inte är normalfördelade. Av den 

orsaken, har variabeln blivit logaritmerad i enlighet med Franck och Sundgrens (2012) 

studie för att göra den mer normalfördelad.  



 

 

45 

Tabell 7  Deskriptiv statistik för alla variabler 

 Min. Max. Medeltal Median Standardavvikelse Skevhet Toppighet 

IGQS 0,000 7,000 3,850 4,000 1,787 -0,481 2,465 

AndKVIN 0,000 0,600 0,314 0,333 0,130 -0,329 2,682 

TreKVIN 0,000 1,000 0,492 0,000 0,501 0,031 1,001 

OBEROENDE 0,000 1,000 0,695 0,727 0,273 -0,782 3,047 

STYRELSEUPPD 1,000 3,750 1,921 1,866 0,516 0,666 3,559 

ERFARENHET 0,000 15,950 5,273 4,988 2,904 0,811 4,105 

TILLGÅNG(MEUR) 4,091 99165,2100 3605,145 1061,785 8898,324 6,560 60,803 

SKULDSÄTT 0,0000 1,000 0,236 0,221 0,167 0,980 4,698 

VINSTMARG -0,895 0,971 0,089 0,073 0,207 0,487 11,634 

SPRIDDÄG 0,000 1,000 0,477 0,000 0,500 0,092 1,009 

 

Tabell 7 ovan innehåller beroende variabeln i avhandlingens undersökning, IGQS. De 

resterande variablerna är intressevariabler (AndKVIN, TreKVIN, OBEROENDE, 

STYRELSEUPPD, ERFARENHET) och kontrollvariabler (TILLGÅNG, SKULDSÄTT, 

VINSTMARG, SPRIDDÄG). Spridningen i beroende variabeln IGQS är relativt stor och 

som det har konstaterats tidigare är medeltalet för samtliga företag förhållandevis högt. 

Spridningen är dock logisk eftersom vartenda företag har fått en poäng mellan noll och 

sju. Det som även kan anträffas från tabell 7 är befintliga extremvärden. Det är känt från 

tidigare att extremvärden kan orsaka problem i en multipel regressionsanalys och 

problemen kan åtgärdas genom att man exkluderar de värden från samplet (Borg & 

Westerlund 2012, s. 474–476). Exempelvis, är minimivärdet för variabeln VINSTMARG 

-89,5 % och maximivärdet 97,1 % vilket kan anses vara extremt. Även variabeln 

SKULDSÄTT antyder på att värden kan bestå av extremvärden. Av den orsaken, har 

samtliga variabler winsoriserats vid den första och 99 percentilen. En mer beskrivande 

tabell på hur samtliga variablerna såg ut för respektive börsmarknad kan ses i Bilaga 2. 

Gällande avhandlingens intressevariabler är spridningen för de olika styrelsernas 

egenskaper relativt stor. Eftersom avhandlingens tidsperiod beaktar endast 

räkenskapsperioden 2016 är det logiskt att spridningen är stor. Om avhandlingen skulle 

beakta flera räkenskapsperioder skulle spridningen vara lägre eftersom vissa styrelsens 

egenskaper, som till exempel styrelsens oberoende och erfarenhet kan vara relativt 

stabila över tid (Muller-Kahle, Wang & Wu, 2014). I medeltal representeras 31,4 % av 

sampelföretagens styrelseledamöter av kvinnor (AndKVIN) och av dessa styrelser hade 

nästan hälften antalet tre kvinnor eller mera representerade (TreKVIN). Vidare kan man 

konstatera att som mest hade en styrelse en kvinnlig representation på 60 %. Under de 

senaste åren har flera länder vidtagit åtgärder för att öka den kvinnliga representationen 
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i styrelser. Norge är som tidigare känt ett ypperligt exempel eftersom de har lagstiftat en 

könskvotering (Larcker & Tayan 2016, s. 138-139). Det kan konstateras att Norges 

lagstiftning har gett resultat och år 2016 var andelen kvinnliga styrelseledamöter i 

sampelföretagen listade på Oslo Børs3 40,1 %. Jämförelsevis har de finska och svenska 

börslistade sampelföretag listade på OMXH respektive OMXS även en hög 

representation av kvinnliga styrelseledamöter. Av de fyra nordiska börsmarknaderna var 

det den danska OMXC som hade den lägsta kvinnliga representationen på 18,5 %.  

Andelen oberoende styrelseledamöter (OBEROENDE) för sampelföretagen var i 

medeltal 69,7 %. Av de nordiska börsmarknaderna hade de finska företagen på OMXH 

det högsta medeltalet gällande andelen oberoende styrelseledamöter på 91,9 %. Att ha 

en oberoende styrelse är en av de mest rekommenderade praxisen gällande styrelsens 

sammansättning och samtliga börsmarknader har följt rekommendationen bra. Det som 

även kommer fram i den deskriptiva statistiken i tabell 6 är att sampelföretagens 

styrelseledamöter har i genomsnitt 1,9 styrelseuppdrag (STYRELSEUPPD). Som mest 

har en styrelse i genomsnitt 3,6 styrelseuppdrag samtidigt. Slutligen, kan det konstateras 

att sampelföretagens styrelseledamöter har suttit i styrelsen i genomsnitt 5,3 år och som 

mest nästan 16 år.  

Vad beträffar kontrollvariablerna kan det konstateras att avhandlingens sampelföretags 

totala tillgångar är i medeltal 3,60 miljarder euro (TILLGÅNG) och 

skuldsättningsgraden (SKULDSÄTT) ligger i medeltal på en nivå på 23,6 %. Medeltalet 

för kontrollvariabeln VINSTMARG ligger på en nivå på 8,9 %. Det som även kan utläsas 

från tabell 6 är att 47,7 % av alla sampelföretag inte har en ägare som äger mer än 20 % 

av kapitalet (SPRIDDÄG). På den norska börsmarknaden Oslo Børs är denna nivå låg 

och det visar sig att norska sampelföretag har en procentsnivå på 27,7 %. Norge 

representeras av ett högt statligt ägande (Lekvall 2014, s. 203) och i en sådan marknad 

kan det vara motiverat att ha en strängare ram/lagstiftning gällande till exempel 

styrelsens sammansättning vilket redan har skett gällande könskvotering.  

4.2 Korrelationsanalys  

En korrelationsanalys görs i syfte att säkerställa att det inte förekommer eventuella 

multikollineariteter mellan variablerna och undersöka styrkan på det linjära sambandet 

mellan variablerna. Som tidigare nämnts kan multikollinearitet orsaka problem i 

regressionsmodellen och förvränga resultatet. Ett högt korrelationsvärde kan anses vara 

                                                      
3 Se bilaga 2. 
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mellan 0,5 och 0,7. Tabell 8 visar en Pearsons korrelationsmatris av de sju 

kontrollaktiviteter som ingår i beroende variabeln IGQS. Mellan de sju 

kontrollaktiviteterna är alla korrelationerna måttliga där det högsta korrelationsvärdet 

är mellan variabeln RevKom och RKMöte med ett värde på 0,51. Tabellen visar också 

korrelationen mellan måttet IGQS och var och en av kontrollaktiviteterna. Liksom i 

Francks och Sundgrens studie(2012), är korrelationerna för alla sju variablerna relativt 

höga med beroende variabeln.  

Tabell 8 Korrelationsmatris för IGQS och kontrollaktiviteter 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 IGQS 1,00        

2 RevKom 0,66** 1,00       

3 RKMöte 0,72** 0,51** 1,00      

4 FinExp 0,54** 0,42** 0,32** 1,00     

5 InternRev 0,56** 0,23** 0,34** 0,08 1,00    

6 Riskhant 0,37** 0,10 0,18** 0,08 0,15* 1,00   

7 UppfKod 0,61** 0,26** 0,32** 0,12 0,24** 0,13* 1,00  

8 Whistle 0,52** 0,22** 0,20** 0,09 0,12 -0,01 0,40** 1,00 

 * Korrelationen är signifikant på 5 % 

nivå. 

** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå.    

 

Tabell 9 är också en Pearsons korrelationsmatris för avhandlingens beroendevariabel, 

intressevariabler och kontrollvariabler. Den högsta korrelationen observeras mellan 

variablerna AndKVIN och TreKVIN och visar ett värde på 0,62. Värdet indikerar en stark 

korrelation mellan dessa två variabler vilket betyder att multikollinearitet kan 

förekomma i regressionen. Variablerna är väldigt lika varandra och därför korrelerar de 

starkt. Av den orsaken, kommer avhandlingen att presentera två regressionsmodeller. 

Bortsett från multikollineariteten mellan AndKVIN och TreKVIN, hade variablerna 

STYRELSEUPPD och LogTILLGÅNG höga VIF-värden. 
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Tabell 9  Korrelationsmatris för alla variabler  

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 IGQS 1,00          

2 AndKVIN 0,12* 1,00         

3 TreKVIN 0,30** 0,62** 1,00        

4 OBEROENDE 0,14* 0,05 -0,08 1,00       

5 STYRELSEUPPD 0,12 0,20** 0,19** 0,09 1,00      

6 ERFARENHET -0,12 -0,11 -0,05 -0,02 0,09 1,00     

7 LogTILLGÅNG 0,54** 0,18** 0,41** -0,08 0,24** 0,05 1,00    

8 SKULDSÄTT 0,19** 0,19** 0,16** 0,01 0,11 -0,05 0,39** 1,00   

9 VINSTMARG 0,00 -0,01 0,02 -0,06 0,01 0,17** 0,07 -0,06 1,00  

10 SPRIDDÄG 0,14* -0,08 0,01 0,21** 0,01 -0,04 -0,02 -0,15* 0,03 1,00 

 * Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. ** Korrelationen är signifikant på 1 % nivå.   

 

Det framgår i tabell 9 att det finns en signifikant korrelation mellan IGQS och en del av 

undersökningens oberoende variabler. Av dessa variabler finns det tre intressevariabler 

som har en signifikant korrelation med IGQS. Andelen kvinnor korrelerar positivt med 

IGQS. Korrelationsvärdet mellan dessa variabler är 0,12 och sambandet är signifikant på 

fem procents nivå. Korrelationen mellan dummyvariabeln antalet tre kvinnor eller mera 

i styrelsen och IGQS har ett värde på 0,30 och är signifikant på en procents nivå. I 

avhandlingens första hypotes antas att det finns ett positivt samband mellan IGQS och 

kvinnliga styrelseledamöter. Detta betyder i sin tur att de positiva och signifikanta 

korrelationsvärdena på 0,12 (AndKVIN) och 0,30 (TreKVIN) mellan dessa variabler 

stöder avhandlingens första hypotes. Styrelsen oberoende korrelerar positivt med IGQS 

och korrelationsvärdet mellan dessa två variabler är 0,14. Ytterligare visar tabell 9 att 

sambandet är signifikant på fem procents nivå. Avhandlingens andra hypotes behandlar 

sambandet mellan styrelsens oberoende och IGQS där sambandet antas vara positivt. 

Således stöder korrelationen mellan dessa två variabler hypotes två.  

När det gäller de resterande intressevariablerna (STYRELSEUPPD och ERFARENHET) 

framgår det i tabell 9 att korrelationerna till variabeln IGQS har inget signifikant stöd på 

varken fem eller en procents nivå. Detta betyder att korrelationsmatrisen inte ger något 

stöd för avhandlingens hypoteser som återstår. Det som dock kan observeras är 

korrelationen mellan IGQS och de två intressevariablerna antal styrelseuppdrag samt 

styrelsens erfarenhet. Korrelationsmatriser visar ett positivt värde på 0,12 mellan antal 

styrelseuppdrag och IGQS. I avhandlingens hypotes tre antas det ett negativt samband 
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mellan antal styrelseuppdrag och måttet IGQS. Ett positivt samband antas mellan 

styrelsens erfarenhet och beroende variabeln i avhandlingens undersökning. 

Korrelationen mellan IGQS och styrelsens erfarenhet är negativt och har ett värde på -

0,12.   

Korrelationen mellan kontrollvariaben LogTILLGÅNG och IGQS är positiv och 

signifikant på en procents nivå. Även kontrollvariablerna SKULDSÄTT och SPRIDDÄG 

korrelerar positivt med variabeln IGQS och är signifikanta på en respektive fem procents 

nivå. Av undersökningens kontrollvariabler så är det endast VINSTMARG som inte har 

ett signifikant samband när det gäller korrelationen med beroende variabeln. I följande 

kapitel kommer resultaten från regressionsanalysen presenteras. På basen av resultaten 

i regressionsanalysen och ytterligare stöd från korrelationsmatrisen kommer en 

hypotesprövning att göras där hypoteserna accepteras eller förkastas.    

4.3 Regressionsanalys 

I avhandlingens teoretiska referensram presenterades fyra testbara hypoteser. För att 

testa hypoteserna och för att komma fram till ett resultat genomfördes multipla linjära 

regressioner. Detta görs i syfte att hitta samband mellan den beroende variabeln, IGQS 

och intressevariablerna gällande styrelsens egenskaper (AndKVIN, TreKVIN, 

OBEROENDE, STYRELSEUPPD och ERFARENHET). Regressionsmodellerna 

innehåller även kontrollvariabler. För att testa regressionerna görs det körningar i 

statistikprogrammet Eviews. I tabell 10 presenteras resultaten från 

regressionsanalyserna. Den första regressionsmodellen har exkluderat variabeln 

TreKVIN för att undvika multikollinearitet. Av samma orsaker har variabeln AndKVIN 

exkluderats från regressionsmodell 2. Man kan även från tabell 10 avläsa vilka 

intressevariabler tillhör till vilken hypotes.  
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Tabell 10 Resultat från regressionsanalyser 

N =260 Modell 1 Modell 2 

Beroende variabel IGQS IGQS 

Variabel Hypotes β t-statistik β t-statistik 

Konstant  -0,557 -1,023 -0,404 -0,767 

AndKVIN H1(+) 0,199 0,272 - - 

TreKVIN H1(+) - - 0,350* 1,763 

OBEROENDE H2(+) 1,100*** 3,198 1,146*** 3,351 

STYRELSEUPPD H3(-) -0,070 -0,374 -0,101 -0,549 

ERFARENHET H4(+) -

0,087*** 

-2,715 -

0,083*** 

-2,622 

LogTILLGÅNG  0,597*** 10,092 0,560*** 8,973 

SKULDSÄTT  -0,388 -0,624 -0,372 -0,606 

VINSTMARG  -0,055 -0,118 -0,055 -0,120 

SPRIDDÄG  0,381** 2,024 0,366* 1,962 

R2  0,360 0,368 

R2 (justerad)  0,340 0,348 

F-statistik  17,642*** 18,234*** 

* Signifikant på 10 % nivå, ** Signifikant på 5 % nivå, *** Signifikant på 1 % nivå 

 

Det är ett känt faktum att det är önskvärt att ha ett visst mått på hur väl 

regressionsmodellen faktiskt passar undersökningens data. Brooks (2014, s. 106–107) 

menar att det är önskvärt att få svar på frågan: ”hur väl modellens förklarande variabler 

faktiskt förklarar variationer i den beroende variabeln” (Brooks 2014:107, egen 

översättning) Ett vanligt mått på förklaringsvärdet benämns R2. Värden på R2 ska vara 

mellan 0 till 1 och ju högre värde desto mer förklarar regressionsmodellen variationen i 

den beroende variabeln (Brooks 2014, s. 107). Det justerade R2-värdet är att föredra 

eftersom det tar hänsyn till förlusten av grader när man tillägger extra variabler (Brooks 

2014, s. 110) Båda regressionsmodellerna har relativt lika justerade R2-värden. Modell 1 

har ett justerat R2-värde på 0,340 vilket betyder att 34 % av variationen i IGQS förklaras. 

Resultatet i modell 2 visar ett justerat R2-värde på 0,348, det vill säga 34,8 % av 

variationen i IGQS förklaras. 

Under betakoefficienten kan man utläsa de oberoende variablernas effekter på den 

beroende variabeln. Det framgår av resultaten för regressionsanalysen att variablerna 

OBEROENDE och ERFARENHET är signifikanta på en procents nivå i båda modellerna. 

Variabeln OBEROENDE har en betakoefficient på 1,100 i modell 1 respektive 1,146 i 

modell 2. Betakoefficienten för variabeln ERFARENHET är -0,087 i modell 1 och i 
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modell 2 visas ett värde på -0,083. Variabeln AndKVIN visar inget signifikant resultat i 

modell 1 men däremot indikerar modell 2 att dummyvariabeln TreKVIN är signifikant 

på tio procentsnivå och har ett betakoefficientvärde på 0,350. När det gäller 

STYRELSEUPPD är variabeln inte signifikant i någon av modellerna.  

När det kommer till kontrollvariablerna framgår det att variablerna LogTILLGÅNG och 

SPRIDDÄG är signifikanta i båda modellerna. LogTILLGÅNG är signifikant på en 

procent nivå i båda modellerna medan SPRIDDÄG är signifikant i modell 1 på fem 

procent nivå och modell 2 visar att kontrollvariabeln är signifikant på tio procent nivå. 

Både LogTILLGÅNG och SPRIDDÄG har en positiv betakoefficient i båda modellerna. 

De resterande kontrollvariablerna SKULDSÄTT och VINSTMARGINAL är inte 

signifikanta i varken modell 1 eller modell 2.  

4.4 Hypotesprövning 

Enligt den första hypotesen som presenterades i denna avhandling finns det ett positivt 

samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och kvaliteten på bolagsstyrning och intern 

kontroll (IGQS). Hypotesen grundade sig på tidigare forskning kring kvinnliga 

styrelseledamöternas effekt i styrelsen och utvecklades från ett resursberoendeteoretiskt 

perspektiv som indikerar att en mer heterogen styrelse resulterar i mera positiva effekter 

när det gäller styrelsens arbete. Korrelationsmatrisen som tidigare presenterades i 

avhandlingen i tabell 9 visade att andelen kvinnliga styrelseledamöter signifikant 

korrelerade positivt med IGQS vilket ger ett visst stöd för hypotes ett. Däremot visade 

regressionsanalysens resultat i tabell 10 (modell 1) inget signifikant samband mellan 

andelen kvinnor och IGQS. Även om korrelationen visar på ett signifikant samband så 

kan inte regressionsanalysen acceptera hypotesen. Korrelationen kan vara en tillfällighet 

eller driven av andra faktorer.  

Ytterligare testades hypotes ett enligt kritisk massa teorin (Konrad & Kramer 2006; 

Konrad, Kramer & Erkut 2008) som föreslog att ett gränsvärde på tre kvinnor eller mera 

i styrelsen hjälper styrelsen att uppnå fördelar gällande kvinnligt deltagande. Eftersom 

multikollinearitet förekommer mellan variablerna AndKVIN och TreKVIN, behandlades 

dessa variabler skilt för sig i de olika modellerna. Korrelationsmatrisen i tabell 9 

indikerade att företag med tre kvinnor eller mer i styrelsen korrelerade positivt med 

beroende variabeln IGQS. Ytterligare visade korrelationsmatrisen att detta samband var 

signifikant på en procentsnivå. Korrelationen mellan dessa variabler stöds av resultaten 

i regressionsanalysen. Modell två i tabell 10 visade även ett signifikant positivt samband 
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mellan företag med tre kvinnor eller mer i styrelsen och IGQS. Att andelen kvinnliga 

styrelseledamöter inte hade ett signifikant samband med IGQS tyder på att det inte finns 

ett linjärt samband. Däremot visar regressionsanalysen tydligt att kvinnligt deltagande 

har ett positiv inverkan till IGQS när båda variablerna har samma förtecken. Modell 2 

styrker påståendet att mera kvinnor i styrelsen har ett positivt samband till IGQS och på 

basen av det kommer hypotes ett att accepteras.  

Den andra hypotesen i undersökningen antog att det fanns ett positivt samband mellan 

styrelsens oberoende och IGQS. Hypotesen presenterades baserad på agentteoretiska 

grunder, alltså att en oberoende styrelse ger mer fördelar till företagets intressenter och 

utgående från tidigare forskning där styrelsens oberoende främst ger positiva effekter. 

Det framkom i resultaten från korrelationsmatrisen i tabell 9 att andelen oberoende 

styrelseledamöter korrelerar positivt med beroende variabeln IGQS och att resultatet var 

signifikant på fem procent nivå. Detta resultat bekräftas utifrån regressionsanalysen i 

tabell 10, där båda modellerna i tabell 10 påvisar ett positivt samband mellan styrelsens 

oberoende och IGQS och att sambandet var signifikant på en procent nivå. Därmed 

kommer hypotes nummer två att accepteras i denna undersökning.  

Enligt hypotes nummer tre finns det ett negativt samband mellan upptagna 

styrelseledamöter och IGQS. Hypotesen baserade sig på det agentteoretiska perspektivet 

där överbelastade styrelseledamöter påverkar övervakningen och upptagna 

styrelseledamöter kan medföra en negativ effekt till företaget. Korrelationsmatrisen i 

tabell 9 antydde en positiv korrelation mellan variablerna STYRELSEUPPD och IGQS 

men att det inte var ett signifikant samband. Resultaten i regressionsanalysen visar ett 

negativt samband men även där kunde det inte påvisas ett signifikant samband. 

Resultatet tyder på att antal styrelseuppdrag inte hade linjära samband i 

regressionsanalysen. Av den orsaken, kommer hypotes nummer tre att förkastas.  

Undersökningens fjärde och sista hypotes antar att det finns ett positivt samband mellan 

styrelsens erfarenhet och IGQS. Hypotesen grundar sig på ett resursberoendeteoretiskt 

perspektiv där erfarna styrelseledamöter har ett positivt inflytande i styrelsens arbete 

och på Vafeas (2003) expertis-hypotes. Utifrån resultatet i regressionsanalysen i tabell 

10 indikeras det att styrelsens erfarenhet har ett negativt samband med IGQS och att 

båda modellerna visar sambandet vara signifikant på en procents nivå. Däremot stöds 

inte detta resultatet i korrelationsmatrisen i tabell 9, korrelationen är fortsättningsvis 

negativ mellan styrelsens erfarenhet och IGQS men sambandet var inte signifikant på 
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varken fem eller en procent nivå. På basen av resultaten i regressionsanalysen kommer 

hypotes nummer fyra att förkastas.  

4.5 Känslighetsanalys 

En binär logistisk regressionsanalys har gjorts för att testa robustheten i resultatet. I 

regressionen har den beroende variabeln IGQS omformats till en binär variabel. Att 

omvandla IGQS till en binär variabel och utföra en logistisk regressionsanalys kan vara 

ett bra tillägg till det egentliga resultatet ifall IGQS inte skulle vara normalfördelad. 

Sampelföretagen med fyra poäng eller mera har kodats till ettor och de resterande har 

kodats till nollor. Dessa företag har alltså blivit kategoriserade till företag med högre 

respektive lägre kvalitet på bolagsstyrning och intern kontroll.  

Tabell 11 Logistisk regressionsanalys 

N =260 Modell 3 Modell 4 

Beroende variabel IGQS IGQS 

Variabel Hypotes β z-statistik β z-statistik 

Konstant  -5,383*** -5,367 -4,822*** -4,984 

AndKVIN H1(+) 1,767 1,454 - - 

TreKVIN H1(+) - - 0,871*** 2,603 

OBEROENDE H2(+) 1,540*** 2,639 1,734*** 2,868 

STYRELSEUPPD H3(-) -0,401 -1,299 -0,471 -1,522 

ERFARENHET H4(+) -0,118** -2,109 -0,117** -2,010 

LogTILLGÅNG  0,841*** 6,539 0,781*** 5,943 

SKULDSÄTT  -0,611 -0,572 -0,414 -0,387 

VINSTMARG  0,264 0,328 0,315 0,399 

SPRIDDÄG  0,508 1,560 0,434 1,320 

McFadden R2 0,360 0,368 

* Signifikant på 10 % nivå, ** Signifikant på 5 % nivå, *** Signifikant på 1 % nivå 

 

Som ur tabell 11 kan utläsas stöder resultatet från den logistiska regressionsanalysen 

resultatet från den egentliga regressionsanalysen som kan utläsas i tabell 10. 

Intressevariablerna som konstaterades ha signifikanta samband tidigare är 

fortsättningsvis signifikanta och även förtecknet för koefficienterna är de samma. Från 

det tidigare presenterade resultatet så framgick det att variabeln TreKVIN hade ett 

positivt samband på en tio procent nivå till variabeln IGQS. I den logistiska regressionen 

framgår det att variabeln TreKVIN var signifikant på en procentsnivå och med ett 

positivt samband till den binära variabeln IGQS. Detta resultatet tyder på att 
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sannolikheten att man får en hög poäng (fyra eller mera poäng) ökar när styrelsen når 

gränsvärdet för tre kvinnor eller mera i styrelsen. Variabeln OBEROENDE påverkar 

fortsättningsvis den beroende variabeln positivt och är signifikant på en procentsnivå. I 

likhet med variabeln TreKVIN är att sannolikheten att man får en hög poäng ökar när 

styrelsen är oberoende. 

Vad beträffar variabeln ERFARENHET påverkar variabeln fortfarande den beroende 

variabeln IGQS negativt. Signifikansnivån har dock sjunkit från en procentsnivå i den 

linjära regressionsanalysen i tabell 10 till en fem procent nivå. Men även här kan det 

konstateras att en styrelse med längre erfarenhet kan påverka negativt och sannolikheten 

är att poängen för IGQS minskar. Variablerna AndKVIN och STYRELSEUPPD tyder inte 

heller här på några signifikanta samband till den beroende variabeln IGQS. Till skillnad 

från den linjära regressionen i tabell 10 är kontrollvariabeln SPRIDDÄG inte längre 

signifikant men förtecknet för koefficienten är fortsättningsvis det samma. Från 

resultaten av den logistiska regressionen har det alltså erhållits ett visst stöd för 

resultaten av den linjära regressionen.  

4.6 Diskussion och analys av resultaten 

Undersökningen presenterade fyra hypoteser baserade på agentteorin, 

resursberoendeteori och tidigare forskning. Två av hypoteserna kunde accepteras medan 

två av hypoteserna förkastades. Resultatet indikerar att styrelsens oberoende och 

variabeln antalet tre kvinnor eller mera i styrelsen har ett positivt samband med 

sampelföretagens kvalitet på bolagsstyrning och intern kontroll. Däremot när det gäller 

styrelsens erfarenhet visar resultatet ett negativt samband med kvaliteten på 

bolagsstyrning och intern kontroll och eftersom hypotesen antog ett positivt samband 

förkastades hypotes nummer fyra.  För antal styrelseuppdrag kunde inte ett signifikant 

samband med kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll påvisas, så hypotes 

nummer tre förkastades.   

När det gäller resultatet från innehållsanalysen gällande poängsättningen av kvaliteten 

på bolagsstyrning och intern kontroll på nordiska börsbolag indikerar det att företagen 

placerar sig tämligen högt kvalitetsmässigt. Över hälften av de undersökta företagen, det 

vill säga 59,2 % av företagen placerar sig på en poäng mellan fyra till sex. Det kan tolkas 

som att de undersökta företagen på de nordiska börsmarknaderna kvalitetsmässigt har 

lyckats bra med upprätthållning av bolagsstyrning och intern kontroll. Sampelföretagen 
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listade på NASDAQ Helsinki hade det högsta medeltalet med 4,57 poäng och 

kontrollaktiviteten som användes mest flitigt var revisionskommittén. 

Undersökningen finner ett positivt och signifikant samband mellan antalet tre kvinnor 

eller mera i styrelsen och kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll (IGQS). En 

positiv betakoefficient tyder det på att poängen för IGQS ökar när styrelsen når 

gränsvärdet för den kritiska massan gällande kvinnor i styrelsen. Det är sedan tidigare 

känt att kvinnor och män skiljer sig i deras beslutsfattande med avseende på skillnader i 

riskbeteendet. I en tidigare undersökning gjord av Adams och Ferreira (2009) 

undersöktes hurudant inflytande kvinnor i styrelsen har på dess arbete. Resultatet 

indikerade att ju flera kvinnor i styrelsen desto bättre var styrelseledamöternas 

medverkande i beslutsfattandet. Detta berodde främst på att närvaro vid styrelsens 

möten ökade med mer kvinnor i styrelsen och att kvinnliga styrelseledamöter var mer 

benägna att gå med i underkommittéer. Adams och Ferreira (2009) tolkade resultatet så 

att en mer könsdiversifierad styrelse verkar vara hårdare på att övervaka och på det viset 

vara mer fördelaktig för att uppnå en bättre bolagsstyrning.  

För att uppnå dessa fördelar med kvinnligt deltagande i styrelsen så har det tidigare 

diskuterats att styrelsen behöver uppnå ett gränsvärde, den så kallade kritiska massan. 

Kritiska massan betraktas vara uppnådd när det finns tre kvinnor eller mera i styrelsen 

för att bland annat bryta stereotyper som kvinnor kan bli utsatta för eller att de inte 

behöver känna sig isolerade och ignorerade, vilket kan påverka styrelsens arbete. 

(Konrad & Kramer 2006; Konrad, Kramer & Erkut 2008) Som tidigare känt, visar denna 

undersöknings resultat på att kvinnligt deltagande i avseende på ifall det finns tre 

kvinnor eller mera i styrelsen, inverkar detta positivt på IGQS. Även andelen kvinnor 

undersöktes i denna avhandling och indikerade ett positivt samband men 

regressionsanalysens resultat lyckades inte finna ett signifikant samband. Resultatet 

tyder dock tydligt på att det finns fördelar med att ha kvinnor i styrelsen. Styrelsens 

storlek i de undersökta företagen var i medeltal 8,1 styrelseledamöter4 och därmed styrks 

det ytterligare att det är fördelaktigt att uppnå gränsvärdet för tre kvinnliga 

styrelseledamöter eller mera. Detta motiveras med att tre ledamöter av åtta är närmare 

40 %. Resultatet är också i överenstämmelse med det resursberoendeteoretiska 

perspektivet att heterogena styrelser är till nytta gällande styrelsens arbete. Utav de 

nordiska börsmarknaderna är Norge det enda landet som har lagstiftat könskvotering 

och även för de resterande börsmarknaderna har andelen kvinnor ökat markant genom 
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åren. Det positiva resultatet stöder eventuella lagstiftningar gällande könskvotering även 

om den kvinnliga representationen redan är hög på de övriga börsmarknaderna.  

Ett signifikant positivt samband observerades även mellan styrelsens oberoende och 

IGQS. Det är också styrelsens oberoende som har högst betakoefficient av alla 

undersökta intressevariabler. Därmed visar resultatet att en styrelse med flera 

oberoende styrelseledamöter kan höja på kvaliteten på bolagsstyrning och intern 

kontroll. Man kunde anta att oberoende ledamöter effektiverar övervakningen. 

Styrelsens oberoende är ett välkänt forskningsområde och resultaten i tidigare forskning 

är tämligen entydiga på att en oberoende styrelse minimerar agentproblem samt 

effektiverar styrelsens arbete (Carter, Simkins & Simpson 2003; Adams & Ferreira 2007; 

Kang, Cheng & Gray 2007). Eftersom att IGQS är ett kvalitetsmått fokuserat på 

kvaliteten på den finansiella rapporteringen bekräftar denna undersöknings resultat att 

oberoende styrelseledamöter kan arbeta för aktieägarnas bästa intresse och förhindra till 

exempel opportunism som kan förekomma i företagens ledningar.  

Eftersom att resultatet visar att en oberoende styrelse är intresserade av att upprätthålla 

en god kvalitet på bolagsstyrning och intern kontroll styrker det även det tidigare 

nämnda påstående. Styrelsens oberoende har en stor betydelse för att styrelsen fungerar 

i aktieägarnas intresse. (Carter, Simkins & Simpson. 2003). Bøhren och Strøm (2010) 

undersökte bland annat om styrelsens oberoende borde bli uppmanat i regleringar och 

det resultatet som forskarna fick fram var att det inte var nödvändigt. Dock tyder det 

positiva sambandet i denna undersökning på att det har erhållits ett visst stöd för att 

uppmana mer till en oberoende styrelse när det tydligt kan höja på kvaliteten av 

bolagsstyrning och intern kontroll. Däremot är andelen oberoende styrelseledamöter i 

de undersökta företagen förhållandevis hög och styrelsens oberoende är något som varje 

nordisk bolagsstyrningskod rekommenderar.   

I undersökningen kunde inget signifikant samband mellan antal styrelseuppdrag och 

IGQS konstateras. Korrelationsmatrisen antydde på en positiv korrelation mellan antal 

styrelseuppdrag och IGQS men regressionsanalysen indikerade på ett negativt samband 

på grund av den negativa koefficienten. De tvetydiga resultaten i undersökningen leder 

till att det blir svårt att dra en slutsats på huruvida antal styrelseuppdrag har en inverkan 

på bolagsstyrningens och den interna kontrollens kvalitet. Däremot kan det från den 

deskriptiva statistiken konstateras att de undersökta styrelserna hade ett genomsnitt på 

1,9 styrelseuppdrag. Detta är på en tämligen bra nivå när man i tidigare studier har 
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konstaterat att styrelser med medeltal på tre styrelseuppdrag eller mera kan påverka 

företaget negativt (Fich & Shivdasani, 2006).  

Det som möjligen är det mest anmärkningsvärda resultatet i denna undersökning är det 

negativa signifikanta sambandet mellan styrelsens erfarenhet och IGQS. På basen av 

tidigare forskning och det resursberoendeteoretiska perspektivet på att styrelsens 

erfarenhet är en bra tillgång för företaget samt styrelsen, antogs det i 

hypotesframställningen ett positivt samband mellan styrelsens erfarenhet och IGQS. 

Med en negativ betakoefficient förkastades hypotesen och det tyder i sin tur på att 

styrelseledamöter med längre erfarenhet kan i själva verket påverka negativt på 

kvaliteten. Denna något motstridiga effekt kan ha sin grund i att en styrelseledamot med 

en längre erfarenhet kan förlora sin objektivitet och bli allt mer ledningsvänliga (Vafeas 

2003). Schnake, Fredenberger och Williams (2005) menar också att erfarna 

styrelseledamöter kan reagera sämre på förändrade miljöförhållanden som angår 

företaget. Bolagsstyrning och intern kontroll är kontinuerliga utvecklingsprocesser så 

erfarna styrelseledamöter kan ha svårare att ta in det nya samt att ifrågasätta nuvarande 

processer. Det man däremot kan ha i åtanke är att forskning kring styrelsens erfarenhet 

är begränsad och sambanden kring ämnet kan vara svåra att fastställa. Men för de i 

avhandlingen undersökta företagen kan det dock förknippas i likhet med Berberich och 

Nius (2011) med brister i kvaliteten på bolagsstyrning.  

Undersökningens kontrollvariabler, företagets tillgångar och ägarkoncentration inom 

företaget visade båda två signifikanta positiva samband till IGQS. Av det resultatet, kan 

det noteras att större företag har bättre kapacitet och resurser att investera i mera 

kontrollmekanismer som höjer kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll. När det 

gäller kontrollvariabeln för ägarkoncentrationen så understöder undersökningens 

resultat det som Franck och Sundgren (2012) fann i deras studie. Detta indikerar på att 

företag med mer spritt ägande har genomfört åtgärder som förmodligen förbättrar 

bolagsstyrning och intern kontroll. 

Sammanfattningsvis, kan det konstateras att det finns signifikanta samband mellan flera 

av styrelsens egenskaper och IGQS. De undersökta företagen i avhandlingen på nordiska 

börsmarknader uppvisar relativt sett en hög kvalitet på bolagsstyrning och intern 

kontroll. Det framkommer att styrelser i nordiska börsföretag följer 

rekommendationerna för bolagsstyrning och gällande styrelsens sammansättning 

relativt bra. Mer än hälften av de undersökta företagens styrelseledamöter klassificeras 

som oberoende och andelen kvinnor är förhållandevis högt. Det är även styrelsens 
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oberoende och kvinnligt deltagande som förknippas mest positivt till måttet IGQS. Av 

den orsaken, kan det vara diskutabelt om ytterligare tvingande lagregleringar är 

nödvändiga för att skapa yttre ramar på hur styrelsen ska se ut i företag eller om 

kontrollaktiviteter som ingår i bolagsstyrning och intern kontroll ska vara obligatoriska 

för företag. Denna undersökning visar dock bara en överblick på hur bolagsstyrningen 

och interna kontrollen kan se ut och resultatet kan inte generaliseras på alla marknader. 

Det kan dock utgående från undersökningens resultat noteras att en diversifierad 

styrelse bidrar till positiva effekter inom bolagsstyrning och intern kontroll. En optimal 

styrelse är oberoende, besitter en inte överdrivet lång erfarenhet samt har kvinnlig 

representation.   
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5 SAMMANFATTNING 

I detta kapitel sammanfattas den huvudsakliga informationen som framkommit i denna 

avhandling. Kapitlet innehåller även en diskussion kring det mest intressanta som har 

framkommit i undersökningens resultat. Vidare innehåller kapitlet även en redogörelse 

över avhandlingens undersökning och dess kontribution. Slutligen diskuteras validiteten 

och reliabiliteten i resultatet samt att det presenteras förslag till fortsatt forskning inom 

ämnet.  

Betydelsen av bolagsstyrning och intern kontroll har under de senaste decennierna blivit 

en allt mer uppskattad och central del inom företagens verksamheter. Företag publicerar 

bolagsstyrningsrapporter och redogörelser över hur den interna kontrollen upprätthålls 

inom verksamheten. Detta görs i syfte att intressenterna ska få en mer överskådlig bild 

över hur företaget och verksamheten sköts samt att informationen ska vara lättillgänglig 

för alla. Från ett historiskt perspektiv sett har det varit uppenbart att självintresserade 

ledningar har agerat på intressenternas bekostnad vilket har resulterat i till exempel 

otillförlitliga finansiella rapporteringar. Det är ett faktum att betydelsen av tillförlitliga 

finansiella rapporteringar är en viktig sak för företagens intressenter och genom att 

upprätthålla en god bolagsstyrning och intern kontroll ökar finansiella rapporteringens 

trovärdighet. Styrelsen är en effektiv bolagsstyrningsmekanism och kan även ha ett 

övergripande ansvar över verksamhetens interna kontroll. Tidigare forskning har visat 

att styrelsens sammansättning kan ha ett samband med hur bolagsstyrningen eller 

interna kontrollen ser ut i företaget där diversitet inom styrelsen är den mest undersökta 

ämnet.  

Syftet med denna avhandling var således att undersöka huruvida det finns ett samband 

mellan styrelsens egenskaper och kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll. För 

att mäta företagens kvalitet på bolagsstyrning och intern kontroll har denna avhandling 

tagit hjälp av Franck och Sundgrens (2012) mått IGQS. Ett företag tilldelas en poäng 

mellan 0 till 7 som därmed ger en indikation på hur hög kvaliteten på bolagsstyrning 

samt intern kontroll är. Avhandlingen har poängsatt 260 företag noterade på Nasdaq 

(OMX) i länderna Sverige, Finland och Danmark samt på Norges börsmarknad Oslo 

Børs. En regressionsanalys har sedan gjorts för att upptäcka om kvaliteten kan ha ett 

samband med styrelsens egenskaper. Avhandlingen har fokuserat på kvinnor och 

andelen oberoende styrelseledamöter i styrelsen, antal styrelseuppdrag samt styrelsens 

erfarenhet. 
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Genom att poängsätta de undersökta företagen kunde det konstateras att företag listade 

på de nordiska börsmarknaderna uppehåller en hög nivå av bolagsstyrning och intern 

kontroll. Undersökningens resultat visar att det finns några viktiga samband att 

uppmärksamma mellan styrelsens egenskaper och IGQS. Resultatet ger också stöd för 

konstaterandet att det är viktigt att observera hur styrelsens olika uppsättningar kan 

kombineras från både ett agentteoretiskt och resursberoendeteoretiskt synsätt. Detta för 

att kunna inverka på styrelsens arbete gällande övervakning och tillhandahållning av 

resurser till företaget (Hillman & Dalzier, 2003). Beslutsfattande inom styrelsen spelar 

en viktig roll och flera av de kontrollaktiviteterna som ingår i måttet IGQS har blivit 

skapade genom styrelsens beslut. I tabell 12 nedan presenteras en översikt av 

undersökningens hypoteser och resultaten som har fastställts.  

Tabell 12 Sammanställning av hypoteser och resultat 

Hypoteser och dess förväntade riktning IGQS 

H1: Kvinnligt deltagande i styrelsen + Accepterades 

H2: Styrelsens oberoende + Accepterades 

H3: Styrelseuppdrag - Förkastades 

H4: Styrelsens erfarenhet + Förkastades 

 

Undersökningen fann ett signifikant positivt samband mellan styrelsens oberoende och 

IGQS. Detta ger indikationer på att styrelsens oberoende är fortsättningsvis en mycket 

viktig egenskap bland styrelsen när det gäller att bygga upp företagets bolagsstyrning och 

interna kontroll. Ytterligare ett signifikant positivt samband fanns mellan kvinnligt 

deltagande i styrelsen och IGQS huruvida gränsvärdet för tre kvinnor eller mera i 

styrelsen uppnås. Resultatet understöder det resursberoendeteoretiska perspektivet att 

en heterogen styrelse är optimal när det gäller styrelsens arbete. Styrelsens erfarenhet 

hade däremot ett signifikant negativt samband med IGQS. Resursberoendeteorin och 

Vafeas (2003) expertis-hypotesen föreslår att en styrelse med längre erfarenhet skulle 

vara till fördel för styrelsens arbete och företaget men resultatet i denna undersökning 

motsäger det påståendet. Undersökningens tredje hypotes som berör antal 

styrelseuppdrag i styrelsen förkastades eftersom undersökningen inte kunde påvisa ett 

signifikant samband med IGQS. Som tidigare nämnt, var syftet med denna avhandling 

att undersöka ifall det finns ett samband mellan styrelsens egenskaper och kvaliteten på 

bolagsstyrning och intern kontroll.  När man ser på resultatet kan det konstateras att den 

empiriska undersökningen har lyckats finna signifikanta samband mellan flera av 
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styrelsens egenskaper och kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll. En logistisk 

regression utfördes för att testa robustheten och på basen av det konstaterades att 

resultaten var robusta.  

Denna avhandling bidrar till tidigare forskning på flera sätt eftersom Norden är före 

denna avhandling ett ganska outforskat område. Undersökningen bidrar till litteraturen 

genom att den lyckas med att hitta samband mellan flera av styrelsens egenskaper till 

kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll. Franck och Sundgrens undersökning 

från 2012 är aningen föråldrad och sedan dess har nordiska bolagsstyrningskoder riktat 

sig till samtliga börsbolag och att varenda en ska rapportera en bolagsstyrningsrapport. 

Därmed bidrar denna avhandling till tidigare forskning eftersom sampelföretagens 

bolagsstyrningsrapporter som användes var från år 2016.  Ytterligare bidrar denna 

studie till en utökad kunskap om nordiska börsbolagens välutvecklade bolagsstyrning 

och intern kontroll. Resultatet stöder även de resursberoendeteoretiska och 

agentteoretiska perspektiven över att en oberoende och heterogen styrelse är till nytta 

för aktieägarnas intresse.  

5.1 Validitet och reliabilitet 

I en vetenskaplig undersökning är det önskvärt att både validiteten och reliabiliteten är 

på en hög nivå. Valideten mäter giltigheten på undersökningen, det vill säga i vilken 

utsträckning undersökningens metod mäter vad de var avsedda att mäta och om 

resultaten verkligen handlar om vad de verkar handla om. Reliabiliteten står för i vilken 

utsträckning datainsamlingen kommer att ge konsekventa resultat och kommer liknande 

observationer att göras samt slutsatser uppnås av andra forskare. (Mark, Philip & Adrian 

2009, s. 600-603) 

Validiteten i denna undersökning kan anses vara bra. Undersökningen har använt ett 

beprövat mått benämnt IGQS, som Franck och Sundgren (2012) har utvecklat. Måttet är 

baserat på tidigare forskning kring hur olika faktorer kan påverka kvaliteten på 

företagets bolagsstyrning och intern kontroll över den finansiella rapporteringen. På 

basen av den tidigare forskning som hänvisas i Franck och Sundgrens (2012) artikel 

tillsätts sju olika komponenter som mäter kvaliteten. Därmed kan den slutsatsen tas att 

IGQS faktiskt mäter kvaliteten på bolagsstyrning och intern kontroll med hjälp av de sju 

kontrollaktiviteterna som ingår. Dessutom styrker de olika kontrollaktiviteterna 

varandra om det finns en svag implementering av någon av kontrollaktiviteterna (Franck 

& Sundgren, 2012).  
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När det gäller nivån på reliabiliteten i denna undersökning kan även den anses vara hög. 

Datainsamlingen till undersökningen har gjorts med stor omsorg och noggrannhet. De 

undersökta företagens finansiella data och styrelseuppgifter har hämtats från 

företagsbaserna Orbis och BoardEx där båda databaserna anses vara av hög kvalitet. 

Poängsättningen av företagen har skett via en innehållsanalys från företagens egna 

publicerade bolagsstyrningsrapporter. Undersökningen har gjorts på de nordiska 

börsmarknaderna och därav kan inte resultaten generaliseras på alla börsmarknader. 

Dock om andra undersökningar skulle utföras på samma grunder, med samma 

beprövade mått med eventuella modifikationer där man beaktar bolagsstyrningens samt 

interna kontrollens utveckling, så är sannolikheten stor att resultatet skulle bli 

detsamma. Det man kan ta i beaktande är att uppbyggnaden av bolagsstyrning och intern 

kontroll inte är den samma i alla länder så en förutsättning för att kunna utföra en studie 

är användningen av börsmarknader med relativt lika formella krav.  Det som man även 

kan ta hänsyn till är att informationen i företagsdatabaserna har samlats in manuellt och 

det kan uppstå mänskliga fel. Även i innehållsanalysen kan det ske misstag på grund av 

subjektivitet och språkliga misstag.   

5.2 Begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

I denna avhandling framkommer det några begränsningar som borde tas i beaktande. 

Dessa begränsningar bör även uppmärksammas för att kunna vara till nytta för framtida 

fortsatt forskning. Avhandlingen beaktade endast ett räkenskapsår och sampelurvalet 

bestod av 260 börsföretag listade på nordiska börsmarknader. Även om läsaren har 

lyckats få en överblick över hur bolagsstyrning och intern kontroll upprätthålls i 

företagen samt över vilket samband kvaliteten kan ha med hur styrelserna är uppbyggda 

inom företagen, kan inte resultatet generaliseras till hela nordens börsmarknader. I 

framtida forskning kunde man därmed förslagsvis ta i beaktande flera europeiska 

börsmarknader för att utöka sampelurvalet ytterligare och få en bättre jämförelsebild 

länderna sinsemellan.  

Avhandlingens använda mått, det så kallade IGQS är utformat av Franck och Sundgren 

från år 2012. Sedan 2012, har företag och speciellt i Norden blivit mer internationella så 

av naturen vill företagen även visa en mer internationell bild utåt. Av den orsaken, kan 

bolagsstyrnings- och interna kontrollsaktiviteter ha utvecklats markant sedan 2012. Alla 

börsföretag på samtliga nordiska börsmarknader ska även följa koden för 

bolagsstyrning. Måttet kan även anses vara grovt och risken för liten spridning finns. 

Bolagsstyrning och intern kontroll är ett omfattande område och ett mått med sju 
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kontrollaktiviteter motsvarar endast en del av det hela området. Ett par av elementen i 

IGQS är starkt relaterade till andra element, ett företag kan inte ha finansiell expertis i 

revisionskommitté eller ett antal revisionskommittémöten om inte företaget 

upprätthåller en revisionskommitté (Franck & Sundgren, 2012).  Franck och Sundgren 

(2012) vill påpeka att dessa kontrollaktiviteter som ingår i IGQS är kopplade till den 

finansiella rapporteringen och att måttet har fokuserats kring den finansiella 

rapporteringens kvalitet. Revisionskommitté har en stark betydelse för den finansiella 

rapporteringen. Förslagsvis, kunde man i fortsatt forskning modifiera måttet ytterligare 

genom att till exempel utöka gränsvärdet för antalet för revisionskommitténs möten. 

Slutligen, avhandlingen beaktade endast ett fåtal egenskaper som angår styrelsens 

sammansättning. Styrelsen har flera andra egenskaper och framför allt flera enkelt 

observerbara egenskaper så som till exempel åldern och storleken (Kang, Cheng & Grey, 

2007). Följaktligen kunde man i framtida forskning undersöka flera intressevariabler 

som har med styrelsens sammansättning att göra. 
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BILAGA 1 TOTALA DESKRIPTIVA STATISTIK FÖR IGQS (MED 
LÄNDER) 

 

Min. Max. Medeltal Median Standardavvikelse Skevhet Toppighet

IGQS 0,000 7,000 3,854 4,000 1,784 -0,486 2,481

OMXS 0,000 7,000 3,761 4,000 1,848 -0,405 2,351

Oslo Børs 0,000 6,000 3,463 4,000 1,563 -0,679 2,734

OMXH 0,000 7,000 4,566 5,000 1,647 -1,161 3,598

OMXC 0,000 7,000 3,700 4,000 1,856 -0,089 2,371

RevKom 0,000 1,000 0,850 1,000 0,358 -1,960 4,843

OMXS 0,000 1,000 0,814 1,000 0,391 -1,615 3,609

Oslo Børs 0,000 1,000 0,870 1,000 0,339 -2,205 5,863

OMXH 0,000 1,000 0,868 1,000 0,342 -2,173 5,724

OMXC 0,000 1,000 0,900 1,000 0,304 -2,667 8,111

RKMöte 0,000 1,000 0,596 1,000 0,492 -0,392 1,154

OMXS 0,000 1,000 0,584 1,000 0,495 -0,341 1,116

Oslo Børs 0,000 1,000 0,481 0,000 0,504 0,074 1,005

OMXH 0,000 1,000 0,774 1,000 0,423 -1,307 2,709

OMXC 0,000 1,000 0,550 1,000 0,504 -0,201 1,040

FinExp 0,000 1,000 0,496 0,000 0,501 0,015 1,000

OMXS 0,000 1,000 0,469 0,000 0,501 0,124 1,015

Oslo Børs 0,000 1,000 0,463 0,000 0,503 0,149 1,022

OMXH 0,000 1,000 0,604 1,000 0,494 -0,424 1,180

OMXC 0,000 1,000 0,475 0,000 0,506 0,100 1,010

InternRev 0,000 1,000 0,392 0,000 0,489 0,441 1,195

OMXS 0,000 1,000 0,319 0,000 0,468 0,779 1,606

Oslo Børs 0,000 1,000 0,241 0,000 0,432 1,213 2,471

OMXH 0,000 1,000 0,792 1,000 0,409 -1,442 3,080

OMXC 0,000 1,000 0,275 0,000 0,452 1,008 2,016

Riskhant 0,000 1,000 0,165 0,000 0,372 1,801 4,245

OMXS 0,000 1,000 0,115 0,000 0,320 2,413 6,822

Oslo Børs 0,000 1,000 0,148 0,000 0,359 1,981 4,924

OMXH 0,000 1,000 0,208 0,000 0,409 1,442 3,080

OMXC 0,000 1,000 0,275 0,000 0,452 1,008 2,016

UppfKod 0,000 1,000 0,788 1,000 0,409 -1,413 2,996

OMXS 0,000 1,000 0,858 1,000 0,350 -2,056 5,227

Oslo Børs 0,000 1,000 0,685 1,000 0,469 -0,797 1,636

OMXH 0,000 1,000 0,887 1,000 0,320 -2,442 6,961

OMXC 0,000 1,000 0,600 1,000 0,496 -0,408 1,167

Whistle 0,000 1,000 0,565 1,000 0,497 -0,264 1,070

OMXS 0,000 1,000 0,602 1,000 0,492 -0,416 1,173

Oslo Børs 0,000 1,000 0,574 1,000 0,499 -0,300 1,090

OMXH 0,000 1,000 0,434 0,000 0,500 0,266 1,071

OMXC 0,000 1,000 0,625 1,000 0,490 -0,516 1,267
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BILAGA 2 TOTALA DESKRIPTIVA STATISTIK FÖR STYRELSENS 
EGENSKAPER (MED LÄNDER) 

 

 
 
 
 

Min. Max. Medeltal Median Standardavvikelse Skevighet Toppighet

AndKVIN 0,000 0,600 0,314 0,333 0,130 -0,329 2,682

OMXS 0,000 0,600 0,317 0,333 0,132 -0,196 2,706

Oslo Børs 0,250 0,571 0,413 0,400 0,068 -0,257 3,777

OMXH 0,000 0,500 0,301 0,286 0,106 -0,135 2,908

OMXC 0,000 0,375 0,185 0,200 0,102 -0,201 2,579

TreKVIN 0,000 1,000 0,485 0,000 0,501 0,062 1,004

OMXS 0,000 1,000 0,575 1,000 0,497 -0,304 1,093

Oslo Børs 0,000 1,000 0,611 1,000 0,492 -0,456 1,208

OMXH 0,000 1,000 0,302 0,000 0,463 0,863 1,745

OMXC 0,000 1,000 0,300 0,000 0,464 0,873 1,762

OBEROENDE 0,000 1,000 0,697 0,727 0,272 -0,764 2,990

OMXS 0,000 1,000 0,703 0,750 0,226 -0,888 3,897

Oslo Børs 0,000 1,000 0,624 0,667 0,341 -0,621 2,251

OMXH 0,500 1,000 0,919 1,000 0,140 -1,691 4,828

OMXC 0,000 1,000 0,485 0,500 0,202 0,301 3,686

STYRELSEUPPDRAG 1,000 3,625 1,919 1,866 0,516 0,627 3,450

OMXS 1,000 3,625 2,126 2,125 0,547 0,521 3,218

Oslo Børs 1,000 2,800 1,732 1,683 0,431 0,561 2,814

OMXH 1,000 2,800 1,819 1,833 0,471 0,255 2,411

OMXC 1,000 2,500 1,722 1,655 0,369 0,095 2,564

ERFARENHET 0,000 15,950 5,258 4,988 2,892 0,824 4,172

OMXS 0,000 15,333 5,674 5,089 3,224 0,507 2,953

Oslo Børs 0,060 11,560 4,286 3,920 2,138 0,870 4,730

OMXH 0,100 15,400 5,371 5,225 2,657 1,012 5,578

OMXC 0,300 15,950 5,245 5,281 2,870 1,114 6,226

STYRELSENS STORLEK 3,000 17,000 8,100 8,000 2,450 0,793 3,670

OMXS 3,000 14,000 8,425 8,000 2,348 0,242 2,391

Oslo Børs 5,000 11,000 7,056 7,000 1,795 0,370 2,063

OMXH 4,000 11,000 7,113 7,000 1,625 0,142 2,747

OMXC 4,000 17,000 9,900 9,500 3,357 0,376 2,391
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BILAGA 3 TOTALA DESKRIPTIVA STATISTIKEN FÖR 
KONTROLLVARIABLER 

 

Min. Max. Medeltal Median Standardavvikelse Skevighet Toppighet

OMXS

TILLGÅNG(meur) 11,254 41760,550 3054,419 709,995 6026,821 3,919 21,363

SKULDSÄTT 0,000 1,000 0,230 0,236 0,165 1,078 6,352

VINSTMARG -0,864 0,971 0,108 0,079 0,217 0,886 11,936

SPRIDDÄG 0,000 1,000 0,451 0,000 0,500 0,196 1,038

OMXH

TILLGÅNG(meur) 4,091 44901,000 3527,334 1427,000 7013,309 4,405 24,844

SKULDSÄTT 0,000 0,549 0,210 0,201 0,112 0,557 3,332

VINSTMARG -0,109 0,919 0,097 0,055 0,190 3,260 14,138

SPRIDDÄG 0,000 1,000 0,717 1,000 0,455 -0,963 1,928

Oslo Børs

TILLGÅNG(meur) 23,01235 99165,210 4582,163 1071,530 13917,290 6,035 41,096

SKULDSÄTT 0,005 0,800 0,295 0,271 0,206 0,620 2,551

VINSTMARG -0,895 0,370 0,024 0,051 0,197 -2,050 10,239

SPRIDDÄG 0,000 1,000 0,278 0,000 0,452 0,992 1,985

OMXC

TILLGÅNG(meur) 4,946 57981,240 3945,068 1634,990 9507,693 4,840 27,573

SKULDSÄTT 0,000 1,000 0,236 0,221 0,167 0,980 4,698

VINSTMARG -0,895 0,971 0,089 0,073 0,207 0,487 11,634

SPRIDDÄG 0,000 1,000 0,477 0,000 0,500 0,092 1,009


