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Sammanfattning 

Företag på NASDAQ OMXS Small Cap har sedan 2008 omfattats av svensk kod för 

bolagsstyrning, Koden. Kodens målgrupp är företagen men syftet är att främja investerares 

och aktieägares intressen. Det är således rimligt att ställa krav på att Kodens regler är av hög 

kvalité utifrån deras perspektiv. I studien undersöks vilka samband som existerar mellan 

reglerna i Koden angående styrelsen och Small Cap företagens lönsamhet, mätt som 

räntabilitet på totalt kapital. Sambanden används sedan för att avgöra om reglerna i Koden är 

korrekt utformade eller om de behöver modifieras. Resultaten visar att VD-ersättning är 

negativt relaterad till räntabilitet på totalt kapital vilket innebär att regeln om  en 

ersättningskommitté behöver modifieras eller kompletteras. Inga samband hittades mellan 

kvinnor i styrelsen och lönsamhet och ej heller mellan styrelsens storlek och lönsamhet. 

Reglerna kring dessa två variabler bedöms vara i linje med resultatet och behöver inte 

modifieras. Svagare negativa samband hittades mellan styrelsens oberoende avseende ledning 

och ägare och lönsamhet. Reglerna angående styrelsens oberoende avseende ledning bedöms 

vara i behov av en mindre justering, likaså reglerna angående oberoende avseende ägarna. 

 

Nyckelord: NASDAQ, Small Cap, Svensk kod för bolagsstyrning, Koden, styrelsen, 

räntabilitet på totalt kapital, lönsamhet, oberoende styrelse, VD-ersättning, styrelsens storlek 
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Summary 

NASDAQ OMXS Small Cap firms are since 2008 subject to swedish code of corporate 

governance, the Code. The Code’s targetgroup are firms but the purpose is to promote 

investor and shareholder interests. It’s thus reasonable to ask for high quality in the rules of 

the Code from their perspective. This study examine which connections between rules of the 

Code concerning board of directors and profitability, measured as return on assets, that exist. 

These connections are then used to decide if the rules of the Code are correct or in need of 

modification. Our results show that CEO-remuneration is negatively related to profitability 

which means that the rule about remunerationcommittee need a modification or to be 

supplemented. No connections between number of women in boards and profitability was 

found and no connection between board size and profitability either. The rules of the Code 

regarding these two variables are in line with our results and need no modification. Weaker 

connections between board independence with respect to management and owners and 

profitability was found. The rules of the Code regarding board independence concerning 

management and owners are in need of small adjustments. 

 

Keywords: NASDAQ, Small Cap, Swedish code of corporate governance, the Code, board of 

directors, return on assets, profitability, board independence, CEO-remuneration, board size   
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med bakgrunden till studiens problemformulering och syfte. Innan syftet och 

problemfrågan presenteras förs en diskussion om varför ämnet är relevant och vilket område 

studien inriktar sig på. 

1.1 Problembakgrund 

När ägandet i ett företag är separerat från ledningen uppstår potentiella problem eftersom 

ledningen då kan använda företagets resurser för egen vinning, välja att inte offentliggöra 

viktig information och mycket annat som inte är fördelaktigt för aktieägarna. Att detta 

problem kan få stora konsekvenser har visat sig genom åren i en serie företagsskandaler. Ett 

exempel är Enrons konkurs år 2001, där Chandra (2003) visar att Enrons ledning bland annat 

manipulerat redovisningen för att dölja skulder som borde synts i den offentliga 

balansräkningen. Aktieägarna fick se Enrons aktiekurs sjunka från 83.13$ den 31 december 

2000, till omkring 0$ inte ens ett år senare (Palepu & Healy, 2003). Hammarskiöld (2004) 

säger att det inte uppdagats några skandaler av Enrons magnitud i Sverige. Skandia och ABB 

är ändå goda exempel på företag där ledningen skaffat sig överdrivna fördelar som minskat 

aktieägarnas förtroende för företagen i fråga och näringslivet som helhet. I Skandia och ABB 

var det främst storleken på bonusutbetalningar och pensionsutbetalningar som upprörde. 

För att öka trovärdigheten för näringslivet har bolagsstyrning tillkommit. Definitionen av 

bolagsstyrning enligt Svenska kollegiet för bolagsstyrning (2013A) lyder:  

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett för 

aktieägarna så effektivt sätt som möjligt. Detta syftar i sin tur till att 

förbättra förtroendet på kapitalmarknaden och hos den Svenska 

allmänheten och därigenom skapa goda betingelser för bolagens 

försörjning av riskvilligt kapital. 

Bolagsstyrningen i Sverige tar 2005 en intressant riktning då Svensk Kod För Bolagsstyrning 

införs, även kallat Koden (Svenska kollegiet för bolagsstyrning, 2013B). Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning beskriver hur Koden tillkom genom ett samarbete mellan 

Förtroendekommissionen och olika näringslivsorganisationer. Vidare förklarar kollegiet att 

Koden initialt gällde de börsföretag som hade ett marknadsvärde över 3 miljarder kronor. 

Enligt kollegiet modifierades Koden år 2008 med en rad mindre förbättringar och började 

samtidigt gälla för samtliga börsföretag. Anledningen till att Koden även skulle gälla för alla 

börsföretag på NASDAQ OMXS var att bolagsstyrning ansågs vara lika viktigt oavsett 

företagsstorlek. Om Koden dessutom inte gällde alla företag kunde den inte ses som ett 

komplement till lagstiftningen. Koden har 2010 reviderats ytterligare en gång baserat på nya 

EU rekommendationer och förändringar i Svensk lagstiftning. 

Koden innebär en uppsättning regler i punktform som följer principen följa eller förklara 

(Svenska kollegiet för bolagsstyrning, 2013C) sidan 3. Reglerna i Koden är uppdelade i 10 

kapitel, där kapitel 2-8 handlar om olika aspekter av styrelsearbetet, kapitel 9 handlar om 
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ersättning till ledande befattningshavare. Regler kring bolagsstämman tas upp i kapitel 1 och 

regler kring information om företagens bolagsstyrning tas upp i kapitel 10. 

Bolagsstyrning har stor betydelse för investerare menar Bauer et al (2004) som hänvisar till 

en undersökning av ”The McKinsey Global Investor Opinion Survey” där 15 % av de 

tillfrågade institutionella investerarna ansåg att god bolagsstyrning var viktigare än företagets 

finansiella mått vad gäller investeringar. Vidare kunde 22 % av de tillfrågade institutionella 

investerarna tänka sig att betala en riskpremie på 19 % för ett företag med god bolagsstyrning. 

1.2 Problemdiskussion 

God bolagsstyrning
1
 kan utifrån svenska kollegiets för bolagsstyrnings definition, som vi 

citerat i vår bakgrund, anses rikta sig till i huvudsak två grupper. Att ”skapa goda betingelser 

för försörjning av riskvilligt kapital” kan tolkas som att Koden ska få investerare att känna sig 

trygga och välinformerade för att underlätta beslut om investering. Definitionen säger också 

att god bolagsstyrning ska ”säkerställa att bolag sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt 

som möjligt” vilket klart och tydligt riktar sig till befintliga aktieägare, det vill säga tidigare 

investerare som beslutat att köpa aktier. Formuleringen visar att den potentielle investeraren 

och befintliga aktieägaren sätts i fokus i Kodens definition. Ett rimligt antagande är att 

svenska kollegiet för bolagsstyrning utformat Kodens regler efter sin egen definition. Det 

betyder då att reglerna borde vara av hög kvalité och bidra till något positivt för befintliga 

aktieägare och potentiella investerare. Värt att nämnas är de kostnader både initialt och 

löpande som införandet av bolagsstyrning innebär för företagen. Företagen har alltså också ett 

intresse av att reglerna håller hög kvalité. För aktieägarnas, investerarnas och de berörda 

företagens skull är det därmed viktigt att genomföra en utvärdering av Kodens regler. 

Eftersom det främst är aktieägare och investerare Koden riktar sig till är det rimligt att försöka 

anpassa studien till vad som är bäst för dem. 

Nästa fråga blir då hur bolagsstyrningen ska definieras. Koden innehåller 10 kapitel och det 

finns många regler i varje kapitel vilket gör det hela komplicerat. Tidigare forskning på 

området visar att två tillvägagångssätt dominerar, till exempel använder Bauer et al (2004) 

Deminor’s corporate governance index
2
 som representerar bolagsstyrningens olika delar. 

Dessa delar har i stort sett samma innehåll som Koden. Bauwhede (2009) använder sig endast 

av en del av Deminor’s index som representerar styrelsen. Studier som Larcker et al (2007) 

undersöker bolagsstyrningsvariabler enskilt från de olika delarna av bolagsstyrningen. 

Bolagsstyrningsindex förenklar det hela eftersom ett antal variabler är samlade i ett mått men 

inget sådant har påträffats för Koden och arbetet med att konstruera ett eget index skulle inte 

vara större än nyttan med ett sådant. Att inte använda ett index har också sina fördelar 

eftersom det då går att själv välja vilka variabler som ska vara med, vilket betyder att onödig 

information kan sorteras bort och modellen blir så effektiv som möjligt. Det senare 

tillvägagångssättet är också bra om syftet är att utvärdera enskilda regler i Koden.  

                                                           
1
 God bolagsstyrning refereras ofta i engelsk litteratur som ”Good corporate governance”. 

2
 Privat ratinginstitut, baserar sin rating av företag på fyra områden, ”Board structure and functioning”, ”rights 

and duties of shareholders”,”range of takeover defences” and ”Disclosure on Corporate governance”, vi 
använder oss inte av index därför kommer vi inte gå in närmare på dessa. 
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När vi nu valt att undersöka enskilda regler måste vi ställa oss frågan: Vilken bolagsstyrning i 

Koden är viktigast? Frågan är relevant eftersom alla regler i Koden inte kan undersökas och 

en snål modell bör alltid eftersträvas. Om endast de viktigaste variablerna väljs ut blir studien 

mycket mer effektiv då onödig information sållas bort. I en titt på tidigare forskning 

argumenterar Bauwhede (2009) att styrelsen är den del av bolagsstyrningen som mest och 

tydligast påverkar företagets operativa prestation. Vidare säger Jensen (1994) att styrelsen är 

den centrala funktionen i företagets operativa styrning och är det absolut viktigaste verktyget 

för effektiv bolagsstyrning när extern kontroll saknas. Exempel på extern kontroll är ”Market 

for corporate control”
3
. En annan vinkel är att 8 av 10 kapitel i Koden handlar om olika 

aspekter av styrelsearbetet, vilket indikerar att det är den viktigaste delen av bolagsstyrningen. 

Slutsatsen blir att styrelsens betydelse för bolagsstyrning är väsentlig och logisk vilket gör den 

relevant att använda som mått på bolagsstyrning i studien. I den teoretiska referensramen 

kommer det att argumenteras för vilka variabler gällande styrelsen som kommer att vara med 

i analysen. 

För att kunna utvärdera reglerna angående styrelsen behövs ett mått som aktieägare och 

investerare har mest nytta av. Tidigare forskning använder generellt tre olika mått. Bauer et al 

(2003) konstruerar två aktieportföljer där den ena portföljen består av de företag som enligt ett 

index har bäst bolagsstyrning och den andra bestående av de som har sämst enligt indexet. De 

två portföljerna jämförs sedan och på så sätt avgörs om bolagsstyrning har någon effekt på 

aktiens avkastning. För att kunna använda ett sådant här mått bör det finnas tidsseriedata 

tillgänglig. I vårt fall har Small Cap endast varit berörda av reglerna sen 2008, vilket gör 

avkastning inte är ett optimalt angreppssätt. Tobin Q är det andra måttet som brukar användas 

med det mäts företagets marknadsvärde relaterat till dessa tillgångar. Exempel på studier som 

använder Tobin Q är Abatecola et al (2012). Vad gäller Tobin Q är det måttet relaterat till 

marknadsvärdet. Företagens marknadsvärde beror i hög grad på framtidsutsikter som kan 

ligga olika långt fram i tiden. Tobin Q kan alltså innehålla information om väldigt många 

olika saker, vilket gör att kopplingen till styrelsen och den operativa verksamheten blir 

svagare. Till sist brukar operativa vinstmått, även kallat nyckeltal användas. Vanligt är att 

räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital eller vinstmarginal används. Enligt 

Barber och Lyon (1996) är det statistiskt indifferent vilket mått på prestation i form av 

nyckeltal som används men soliditetens påverkan på räntabilitet på eget kapital anser vi är 

missvisande vad gäller förmåga att generera avkastning. Förutom det är räntabilitet på totalt 

kapital ett bra mått på den operativa lönsamheten på grund av att den mäter hur bra företaget 

använt tillgångarna i verksamheten. Som vi tidigare argumenterat för är styrelsen den del av 

bolagsstyrningen som är viktigast för den operativa verksamheten vilket gör att räntabilitet på 

totalt kapital är det mått som bäst passar för denna studie. I linje med tidigare studier som till 

exempel Larcker et al (2007) och Bauwhede (2009) används således i räntabilitet på totalt 

kapital som mått på prestation. Som nämndes i bakgrunden är aktieägare och investerare mest 

intresserade av olika vinstmått och tillväxten i dessa vilket ytterligare stöder argumentet att 

använda räntabilitet på totalt kapital i vår utvärdering av Kodens regler angående styrelsen. 

 

                                                           
3
 Externa aktörer går in och tar över företag som sköts dåligt och byter ut ledningen (Econlib, 2013) 
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I en studie av LaPorta et al (2002) hittas stöd för att marknadsvärdet är högre ju bättre skydd 

investerare har i det juridiska systemet i det specifika landet, vilket också stöds av Bauer et al 

(2004). Även inhemska faktorer kan påverka bolagsstyrning menar Hermes et al (2006), som 

finner att 50 % av EU länders bolagsstyrningskoder tar hänsyn till EU:s direktiv, vilket enligt 

dem indikerar att inhemska faktorer spelar roll i 50 % av fallen. Detta visar på att olika 

förutsättningar för olika länder kan påverka resultatet i studier. Skillnader i resultat kan alltså 

förekomma mellan olika länder och det är därför nödvändigt att genomföra flera studier på 

varje land.  

Koden började som tidigare nämnts gälla för samtliga börsföretag efter revideringen 2008. De 

företag som tillkom var de som hade ett börsvärde understigande 3 miljarder. Dessa företag är 

generellt belägna på OMXS Small Cap listan, där maximala börsvärdet är 150 miljoner Euro 

(NASDAQ OMX, 2013A). Generellt använder sig studier av större och mer kända företag 

som urval. Möjligtvis beror det på att människor generellt känner till större företag bättre och 

det därför är en bekvämlighetsfråga. Det kan också bero på att de större företagen har mer 

resurser att tillhandhålla hög kvalité på den information som ges ut, vilket gör dem lättare för 

forskare att arbeta med. Inga studier på Small Cap i Sverige har i alla fall påträffats och den 

luckan ämnar vi fylla med denna studie.  

1.3 Problemformulering 

Vilka samband existerar mellan de regler i Koden, som har stark koppling till styrelsen, och 

OMXS Small Cap företagens lönsamhet? Är reglerna korrekt utformade utifrån dessa 

samband? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sambanden mellan de regler i Koden, vilka har en stark 

koppling till styrelsen, och OMXS Small Cap företagens lönsamhet. Undersökningen av 

sambanden görs i syfte att utvärdera och förbättra Koden. 
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2 Teoretisk referensram 

I kapitlets inledning beskrivs Koden mer utförligt. Vidare redogörs för relevant teori på 

området och tidigare forskning kring bolagsstyrning och prestation. Till sist diskuteras de val 

av variabler som ska ingå i regressionen, vilket mynnar ut i en uppsättning hypoteser. 

2.1 Koden 
Svensk bolagsstyrning har i hög grad påverkats av Storbritanniens utveckling på området. 

Efter en serie företagsskandaler på 80-talet kom Cadburykoden 1992 (Hammarskiöld, 2004). 

Cadburykoden var uppbyggd på det som kallas ”comply or explain”, som översatt blir följa 

eller förklara. Koden har hämtat inspiration från denna struktur och är uppbyggd på samma 

sätt. Reglerna är frivilliga att följa och företagen ska skriva vilka avvikelser de gör från Koden 

och vilken lösning de valt istället (Svenska kollegiet för bolagsstyrning, 2013C) sidan 3. 

Målgruppen Koden riktar in sig på är aktier noterade på en reglerad
4
 marknad (Svenska 

kollegiet för bolagsstyrning, 2013C) sidan 3. I dagsläget finns två stycken reglerade 

marknader, NASDAQ OMXS och NGM Equity. Small Cap är den minsta på NASDAQ 

OMXS. 

Syftet med Koden är enligt Svensk kollegiet för bolagsstyrning (2013C) sidan 3 att stärka 

förtroendet för svenska börsföretag. Vidare förklarar kollegiet att tanken är att Koden ska vara 

ett komplement till lagstiftningen och sätta ribban för en bolagsstyrning på högre nivå. Som 

tidigare nämnts är Koden uppbyggd kring en följa eller förklara struktur, vilket innebär att 

marknadens aktörer själva kan ta ställning till om den metod företaget valt är en tillräckligt 

bra metod för dem. På så sätt hamnar företag med svag bolagsstyrning enligt marknaden på 

säljlistan och med det sjunkande aktiekurser. Att hamna på säljlistan hos marknaden är ett 

icke önskvärt tillstånd så motiv för företagen existerar till att följda Koden, eller tillämpa bra 

lösningar som substitut. Vidare menar kollegiet att de analyserar Koden löpande och gör de 

förändringar som krävs i Koden. 

2.2 Konflikten mellan ägare och ledning 
Svensk kod för bolagsstyrning är som tidigare nämnts skapad för investerare och aktieägare. 

Syftet med Koden är att på något sätt tillgodose dessa två gruppers behov. Ursprunget till 

aktieägarnas och investerarnas behov av reglering i form av bolagsstyrning bottnar någonstans 

i själva bolagsformen aktiebolag. Som kan ses i figur 2.1 är ägarna i aktiebolag skiljda från 

ledningen. Ägarna har indirekt kontroll genom styrelsen som väljer VD men har ingen direkt 

insyn i den operativa verksamheten. Huruvida denna begränsade insyn i kombination med 

indirekt kontroll via bolagsstämman är tillräcklig, har länge varit föremål för debatt och ur 

denna problematik har en välkänd konflikt formulerats som av Mueller (2003) kallas 

”Manager shareholder conflict”, som kan översättas som konflikten mellan ägare och ledning. 

 

 

                                                           
4
 Reglerad marknad har större krav på sig vad gäller marknadsövervakning och de måste också ha en 

disciplinnämnd, vilket inte en icke reglerad marknad behöver, som till exempel aktietorget. 
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Figur 2.1 Svenska bolagsstyrningsmodellen (Svensk kollegiet för bolagsstyrning, 2013C) 

sidan 8 

 

Denna konflikt är vad studien handlar om och den har sin utgångspunkt i principal 

agentteorin. Principal agentteorin inom ekonomi innebär att en principal har en tillgång som 

kan generera avkastning men tid eller kunskap saknas om hur det ska ske. Principalen kan då 

anställa en agent som är kunnig inom området som mot ersättning arbetar för att tjäna pengar 

åt principalen. Konflikten mellan ägare och ledning är alltså en mycket vanlig variant av 

denna teori.  

Konflikten mellan ägare och ledning har enligt Mueller (2003) många dimensioner och är till 

exempel extra ledighet, omsättningsfokus, extra personal och egna fördelar. Med extra 

ledighet menar han att det finns en optimal tid som VD ska arbeta för att maximera vinsten. 

Eftersom ingen kan kontrollera exakt hur mycket VD jobbar ges incitament till att vara ledig 

mer än vad som är optimalt för ägarna. Vad gäller omsättningsfokus menar Mueller (2003) att 

det är vinsten som ger ökat aktieägarvärde och som ska vara i fokus, inte omsättningen. Vissa 

chefer är statusdrivna och omsättningsökning ser bra ut i media och inför andra intressenter 

vilket leder till att chefen känner ökad tillfredsställelse, på aktieägarnas bekostnad. Om chefen 

anställer för mycket stödpersonal för att minska ner på sin egen arbetsbörda är det också en 

försämring ur ett aktieägarperspektiv. Kanske är det marginell påverkan om bara VD gör 

agerar så men ponera att alla chefer i ett företag beter sig på samma sätt. Kostnaderna blir i så 

fall väsentliga även för ett större företag. Egna fördelar som för dyr tjänstebil, onödigt dyra 

möbler på kontoret med mera är också en försämring ur ett aktieägarperspektiv. 

Som tidigare nämnts regleras denna konflikt delvis via bolagsstämman där aktieägarna väljer 

styrelse. Även revisorn fungerar som stöd för aktieägarna då de kontrollerar att allt går rätt till 

när ledningen rapporterar externt och hur de sköter sin interna kontroll. Aktieägarna har också 

en annan möjlighet, att sälja sina aktier, vilket brukar kallas exit. Det torde dock vara svårt att 

utöva denna möjlighet effektivt eftersom informationen till den genomsnittlige aktieägaren 

generellt sett anländer för sent. Professionella aktörer har ofta tillgång till bättre och snabbare 

informationskällor. Ytterligare en möjlighet att påverka obalanser i principal agentproblemet 

är reglering, som till exempel Svensk kod för bolagsstyrning. 
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Eftersom användandet av exit ger begränsad fördel, är det bolagsstämman och svensk kod för 

bolagsstyrning som aktieägarna får förlita sig på. Bolagsstämman är inte ett verktyg för den 

enskilda investeraren då inflytandet naturligt är begränsat av den mindre andel de innehar. Det 

som då återstår är Koden. Det är alltså mycket viktigt ur den enskilda investerarens synpunkt 

att Koden är av hög kvalité. Det är givetvis också viktigt för övriga investerare och befintliga 

aktieägare men fördelen för den enskilde är tydligast.   

2.3 Tidigare forskning 
Tabell 2.1 nedan innehåller en sammanställning av studierna på området bolagsstyrning 

kopplat till prestation. Tabellen består av de studier som liknar vår mest eller som på andra 

sätt bidragit väsentligt. Vad gäller vetenskapligt godkända artiklar för Sverige är materialet 

begränsat. Några ”peer reviewed
5
” artiklar på bolagsstyrning kopplat till prestation i Sverige 

har inte påträffats. En magisteruppsats av Wachtmeister et al (2009) använder variabler som 

styrelsens storlek, styrelsens oberoende, andel kvinnor i styrelsen, styrelsens ersättning, 

valberedning och VD-ersättning. Studiens brist är att ingen kontrollvariabel angående storlek 

finns med i regressionen. De finner inga signifikanta samband mellan Tobin Q och någon av 

nyss nämnda variabler. Närmast kommer styrelsens oberoende som låg nära 10 % nivån. Som 

kommer framgå i avsnitt 2.4 använder vår studie i stort sett samma variabler. Det är lite synd 

att inte storlek är med som kontrollvariabel i deras för då hade den blivit mer jämförbar. 

Tabell 2.1 Studiesammanställning 

Studie Prestationsmått
6
 Bolagsstyrningsvariabel Urval Samband 

Wachtmeister et al 

(2009) 

Tobin Q
7
 Bolagsstyrningsvariabler Sverige Nej 

Larcker et al 

(2007) 

ROA 

Avkastning 

Bolagsstyrningsvariabler USA Ja 

Ja 

 

Abatecola et al 

(2012) 

Tobin Q 

ROA 

Bolagsstyrningsvariabler Italien Ja 

Ja 

Abatecola och 

Poggesi (2010) 

ROI 

ROE 

ROS 

Bolagsstyrningsvariabler  Italien Oklart 

Oklart 

Oklart 

Bauwhede (2009) ROA 

ROE 

NPM 

Del av Deminor’s index 

angående styrelsen 

Europa Ja 

Nej 

Nej 

Bauer et al (2004) ROE 

NPM 

Tobin Q 

Avkastning
8
 

Deminor’s corporate 

governance ratings
9
 

Europa Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

 

                                                           
5
 Peer reviewed menas att de är granskade av andra forskare och alltså vetenskapligt legitima 

6
 ROI= Return on investment, ROE= Return on equity, ROS=Return on sales, NPM=Net profit margin 

7
 Olika mått på marknadsvärdet relaterat till företagets tillgångar 

8
 Två aktieportföljer med den sämsta respektive bästa bolagsstyrningen jämförs  

9
 Se not 2 
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I brist på studier i Sverige rörande bolagsstyrning och prestation har blickarna fått vändas mot 

utlandet. Fokus har legat på geografiska områden som är bekanta för oss, dessa är Europa och 

USA. Den mest intressanta studien på området är Larcker et al (2007) som tar ett antal 

bolagsstyrningsvariabler rörande styrelsens storlek, styrelsens oberoende, ersättning till VD 

med flera och jämför dessa med räntabilitet på totalt kapital. Som framgått i inledningen 

använder vi också oss av räntabilitet på totalt kapital så denna studie är högintressant som 

jämförelsematerial. Larcker et al (2007) finner för övrigt samband mellan styrelsens storlek 

och kompensation till VD och räntabilitet på totalt kapital. 

Abatecola et al (2012) gör en studie på italienska företag och undersöker kopplingen mellan 

räntabilitet på totalt kapital och ett antal variabler kopplat till bolagsstyrning. 

Bolagsstyrningen är lik den svenska då de har något som kallas Predakoden, vilken är 

uppbyggd på samma sätt som svenska Koden (ECGI, 2013). De finner signifikanta kopplingar 

mellan att ha en kommitté för ersättning till ledande befattningshavare, en oberoende styrelse 

och räntabilitet på totalt kapital. De finner även en negativ koppling mellan räntabilitet på 

totalt kapital och att ha en kommitté för nomineringsfrågor. Abatecola et al (2102) och 

Larcker et al (2007) är de studier som liknar vår mest då de mäter räntabilitet på totalt kapital. 

Tidigare studier har alltså funnit samband mellan olika variabler rörande bolagsstyrning. 

Denna studie kommer undersöka liknande eller samma variabler men i en ny kontext. Det vill 

säga Small Cap och i Sverige. 

2.4 Val av variabler 

2.4.1 Oberoende styrelse 

Tidigare forskning på oberoende styrelse och dess påverkan på företagets värde visar på 

varierande resultat enligt Bhagat och Black (1999) som gör en sammanställning av studierna 

på området. De kommer själva fram till att en starkt oberoende styrelse inte ger bättre 

prestation, medan studier som Abatecola et al (2012) hittar en positiv koppling. Oberoende 

styrelse tas med då forskningen antyder att det kan finnas en koppling, Kodens definition på 

oberoende enligt Svenska kollegiet för bolagsstyrning (2013C) sidan 16-17: 

”4.3   Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning i ledningen av 

bolagets dotterbolag” 

    

”4.4 Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen.” 

 

”4.5 Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.” 

 

”För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga 

omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till 

bolaget eller bolagsledningen, varvid bland annat följande omständigheter ska vägas in i 

bedömningen: 
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• om ledamoten är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit 

verkställande direktör i bolaget eller ett närstående företag, 

• om ledamoten är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i bolaget eller ett 

närstående företag, 

• om ledamoten erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver 

styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i 

bolagsledningen, 

• om ledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller 

andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett närstående företag i 

egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra 

företagsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som har 

en sådan affärsrelation med bolaget, 

• om ledamoten är eller under de tre senaste åren har varit delägare i, eller som anställd 

deltagit i revisionen av bolaget hos bolagets eller ett närstående företags nuvarande eller 

dåvarande revisor, 

• om ledamoten tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta företag 

tillhör bolagsledningen i bolaget, eller 

• om ledamoten står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller 

någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna persons direkta eller 

indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning och betydelse att de motiverar att 

styrelseledamoten inte ska anses oberoende. Med närstående företag avses företag där bolaget 

direkt eller indirekt innehar minst tio procent av aktierna eller andelarna eller rösterna eller en 

ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent av avkastningen. Om bolaget äger mer än 

50 procent av aktierna eller andelarna, eller rösterna i ett annat företag anses bolaget indirekt 

inneha det senare företagets ägande, i andra företag.” 

 

Följande hypotes formuleras:  

H1= Företag på OMXS Small Cap har högre räntabilitet på totalt kapital ju större andel 

av styrelsen som är beroende (Regel 4,4 och 4,5)  

2.4.2 Styrelsearvoden 

Denna variabel är inte konkret nedskriven i Koden men forskningen på området, till exempel 

Crespi-Cladera et al (2003) finner en signifikant koppling mellan styrelsearvoden och 

prestation för spanska företag. En annan studie på malaysiska företag finner också ett 

samband (Russell & Dogan, 2002). Forskningen på styrelsearvoden och prestation är inte 

studerat i stor utsträckning, men dessa två studier indikerar i alla fall att det kan finnas ett 

samband, därför tas denna variabel med i vår modell. 

Följande hypotes formuleras:  

H2= Företag på OMXS Small Cap har högre räntabilitet på totalt kapital ju högre 

styrelsearvoden de betalar
10

 

                                                           
10

 Variabel exkluderad på grund av korrelation med andra oberoende variabler, se avsnitt 4.1.1 
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2.4.3 Styrelsens storlek 

Vad gäller storleken på styrelsen är en diskussion om fördelar och nackdelar med olika storlek 

på grupper på sin plats. Enligt Jac (1996) ökar diversifieringen och tillgången till kunskap när 

gruppens storlek ökar, men samtidigt ökar antalet interpersonella relationer i gruppen vilket 

kan sänka gruppens prestation. I större grupper upplever även fler att de inte får komma till 

tals och diskussionerna tenderar att domineras av en eller flera individer. Det finns alltså både 

fördelar och nackdelar med större storlek på grupper. Forskningen på området enligt Jac 

(1996) visar på blandade resultat rörande gruppers storlek och prestation. 

Yermack (1996) hittar i sin studie stöd för att mindre styrelser är mer effektiva än större, 

effektiviteten mättes med Tobin Q och urvalet var företag i USA. En studie av Ning et al 

(2010) kommer fram till att den optimala storleken på Amerikanska företag är 8-11 

medlemmar och större styrelser tenderar att minska ner storleken mot den optimala över tid 

vilket ökar företagets prestation mätt som Tobin Q. Styrelser som är mindre än den optimala 

storleken tenderade i studien att öka antalet medlemmar över tid vilket resulterade i att värdet 

mätt som Tobin Q sjunker. 

Svenska kollegiet för bolagsstyrning (2013C) tar upp styrelsens storlek i regel 4.1 på sidan 16: 

”Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden 

i övrigt, god sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de 

bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn 

könsfördelning ska eftersträvas.”. Koden föreslår alltså inte ett visst antal ledamöter men det 

framgår att en bra sammansättning ska eftersträvas. Det betyder att den enligt Koden inte ska 

vara konstant utan anpassas efter förhållanden. Ovanstående diskussion antyder att det kan 

finnas ett samband därför tas denna variabel med i modellen. 

Följande hypotes formuleras:  

H3= Företag på OMXS Small Cap har högre räntabilitet på totalt kapital ju mindre 

styrelse de har (Regel 4,1)  

2.4.4 VD-ersättning 

Styrelsen bestämmer generellt VD:s lön, alternativt bestämmer ersättningskommitté lönen, 

men denna består ofta av styrelsemedlemmar, vilket gör att styrelsen har stor påverkan på 

VD:s lön vilket gör denna variabel relevant att ta med. Koden behandlar inte exakta summor 

som ska utbetalas till VD men däremot behandlas att en ersättningskommitté ska inrättas som 

separat behandlar lönefrågor till VD. Tidigare forskning, till exempel Larcker et al (2007) 

finner att VD-ersättning är positivt korrelerad med räntabilitet på totalt kapital och Abatecola 

et al (2012) finner att närvaro av en ersättningskommitté till ledande befattningshavare, 

påverkar räntabilitet på totalt kapital positivt. Men samtidigt finns det studier som till exempel 

Fizel och Louie (1990) som inte hittar några samband mellan VD-ersättning och företagets 

prestation, Randoy och Nielsen (2002) finner heller inte något samband för norska och 

svenska företag. Det verkar inte råda konsensus hur prestation och VD-ersättning är relaterade 

till varandra men forskningen antyder att det kan finnas ett samband, vilket leder till vårt 

beslut att ta med denna variabel i vår modell.  



11 
 

Följande hypotes formuleras:  

H4= Företag på OMXS Small Cap har högre räntabilitet på totalt kapital om de betalar 

ut lägre ersättning till VD 

2.4.5 Könsfördelningen i styrelsen 

Koden säger i regel 4,1 att ”En jämn könsfördelning ska eftersträvas”, vilket tolkas som att 

kollegiet anser att jämställdhet är viktigt. Ämnet är aktuellt och det ligger i samhällets intresse 

att veta hur variabler angående kön påverkar. Denna variabel motiveras alltså utifrån 

samhällsperspektivet. Tidigare forskning, till exempel Nordic innovation (2013) hittar inga 

samband mellan antal kvinnor i styrelsen och räntabilitet på totalt kapital. Som de flesta andra 

studier är den utförd på Large Cap och resultatet i vår studie får ses som kompletterande 

material på Small Cap om den kommer fram till samma sak. 

Följande hypotes formuleras:  

H5 = Styrelser med minst en kvinna presterar bättre än en styrelse med inga kvinnor 

(Regel 4,1)  

2.4.6 Kontrollvariabler 

Variabler som med hög sannolikhet påverkar räntabiliteten, men som inte är direkt kopplade 

till Koden, eller bolagsstyrning för den delen, måste tas med på grund av misspecificering i 

modellen, vilket kan leda till icke önskevärda egenskaper i resttermerna (Gujarati och Porter, 

2009). Företagets storlek är en sådan variabel och tidigare studier på vårt område har generellt 

med denna variabel, se tabell 2.1. I en studie av StatisticsCanada (2013) har räntabilitet på 

totalt kapital och dess koppling till företagets storlek studerats. De finner att mindre företag 

har större volatilitet i räntabilitet på total kapital och det minskar när företagets storlek ökar, 

vilket tyder på att sambandet är ickelinjärt. 

2.4.7 Bortvalda variabler 

Vad gäller ersättningskommitté har nästan samtliga företag en sådan, eller ett fullgott 

alternativ. Denna uppsats handlar om att undersöka reglerna i Koden och när alla har en 

ersättningskommitté så blir det svårt att få fram något att jämföra med. Ersättningskommittén 

existerar för att lönesättningen inte ska bli jävig och för att VD ska försvåras att förskaffa sig 

överdrivna fördelar. I denna studie inkluderas redan VD ersättning i modellen och resultatet 

där blir en indirekt koppling på ersättningskommitténs effektivitet. Till exempel så skulle ett 

negativt samband mellan räntabilitet på totalt kapital och ökande VD-ersättning visa på att 

ersättningskommittén inte har en optimal påverkan. Slutsatsen är i alla fall att denna variabel 

inte bör inkluderas i modellen. Vad gäller en valberedning speglar den styrelsen då 

ordföranden för styrelsen ofta är med samt att ägare ofta är representerade. Även 

styrelsemedlemmar är ofta med. Valberedning blir då väldigt lik en styrelse. Det går att lätt att 

överföra slutsatser angående styrelsen till valberedningen. Ett exempel skulle kunna vara att 

om nivån av oberoende i en styrelse inte spelar någon roll för lönsamheten så spelar det ingen 

roll för valberedningen heller, eftersom de är lika i sin sammansättning. En snål men effektiv 

modell bör alltid eftersträvas och valberedning tros inte kunna bidra med tillräckligt mycket 

ny information. Slutsatsen är alltså att denna variabel inte bör vara med i modellen 
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3 Metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning av övergripande anledningar till metodval vilket följs av 

en beskrivning om hur data och litteratur har insamlats och hanterats. Vidare visas vilken 

regressionsmodell som används samt metoddetaljer kring variablerna. 

3.1 Metodval 

Att använda sig av en kvantitativ studie är bra om målet är att dra slutsatser om populationen 

som helhet eftersom det vid en kvantitativ studie samlas in mer observationer än vid en 

kvalitativ studie (Jacobsen, 2002). I vårt fall finns data från alla Small Cap företag tillgängliga 

och bedömningen är att datainsamling av samtliga objekt inte kommer ta för mycket resurser i 

anspråk, vilket medför att en kvantitativ studie förefaller gynnsam för denna studie. 

Ett första vägval rörande metoden var enligt oss frågan om det var bäst med en 

tvärsnittsmetod eller någon form av longitudinell metod som tog hänsyn till tidigare värden. 

Med longitudinell metod menas mätning av värden ett antal år tillbaka i tiden och dess 

förändring över den tiden. Koden började gälla för Small Cap företagen 2008 och 

implementerandet går inte lika fort för alla, därför kan reliabiliteten, som också diskuteras i 

avsnitt 3.5.2, komma att försämras om data ifrån tidigare år användes. Nu fanns ju risken att 

det även 2010-2011 gick trögt för vissa företag med implementerandet fastän de har 

ambitionen, men risken att det påverkade reliabiliteten var mindre. Tvärsnittsmetoden, som är 

en mätning vid en punkt i tiden, förefaller alltså mest gynnsam. 

3.2 Insamling av litteratur 
Vi har använt oss av databasen ABI/INFORM för att samla in tidigare forskning till vårt valda 

ämne. Nyckelord som ”Corporate governance”, ”Corporate governance and value”, 

”Corporate governance and Europe” och ”Corporate governance and performance” hade stor 

betydelse när vi använde oss av ABI. En del studier, som studier på ABI/INFORM använt 

som källor, har vi fått söka upp via google.se. Vissa studier har även hittats via Google 

Scholar. I övrigt har litteratur från tidigare kurser inom företagsekonomi och statistik använts. 

3.3 Insamling av empiri 

På Small Cap finns totalt 124 företag (NASDAQ OMX, 2013B). Finansiella företag 

exkluderades på grund av deras speciella nyckeltal, vilket också Bauwhede (2009) gjort. 

Förutom finansiella företag har även de med stora engångsnedskrivningar exkluderats för att 

de inte speglar företagets ”riktiga” räntabilitet på totalt kapital det året. Med stora 

nedskrivningar menas till exempel nedskrivning av ett stort forskningsprojekt, dotterbolag 

eller något annat. Dessa nedskrivningar har varit i nivå med företagets omsättning och alltså 

påverkat resultatet väldigt mycket. Bland alla 124 företag har fyra stycken sådana hittats. 

Vidare har ett företag uteslutits på grund av negativt eget kapital som resulterade i en 

räntabilitet på -250 %, vilket känns väldigt orimligt. Sju företag med brutna räkenskapsår har 

exkluderats eftersom dessa inte är jämförbara med övriga då de inte mäter samma period. Till 

sist togs fem företag bort på grund av att det inte gick att hitta information om variablerna på 

dessa. Totalt är 25 företag exkluderade och det slutgiltiga urvalet blev 99 företag. Företagen 

som togs med finns i avsnitt 7.1 och de som är exkluderade finns i avsnitt 7.2. 
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För att samla in data om variablerna användes företagens årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter, vilket i nästan samtliga fall varit tillräckligt för att hitta den 

information som behövdes. I vissa svårare fall har sökmotorer på hemsidor och allmänna 

sökmotorer varit till hjälp. För att få en korrekt bild av hur variablerna påverkar räntabiliteten 

på totalt kapital så samlades det in data från 2010 för de oberoende variablerna och från 2011 

för den beroende variabeln. Anledningen är att variablerna som förväntas påverka 

räntabiliteten ska ha någon chans att ge effekt. Ingående värde 2011, som hämtas från 

årsredovisningen från 2010, ska alltså påverka hela året där sedan räntabiliteten, som är själva 

effekten av vad som hänt mäts. Studien av Bauwhede (2009) har samma upplägg. 

3.3.1 Oberoende styrelse 

Med denna variabel avses två typer av oberoende, Koden definierar oberoende av ledningen 

och oberoende av största ägarna, regel 4.4 och 4.5. Denna variabel är konstruerad så att den 

mäter i procent hur stort oberoendet är, det vill säga 6 oberoende ledamöter av 10 med 

avseende på största ägare leder till 6/10 = 0.6 = 60 %. Uträkningen görs separat för de två 

typerna av oberoende och i regressionen får de varsin variabel. Det är styrelsens grad av 

oberoende i slutet av året 2010 som avses, eftersom det är den styrelsen som arbetar under 

2011 och genererar den räntabilitet på totalt kapital som sedan mäts vid slutet av 2011. 

3.3.2 Styrelsearvoden 

Denna variabel mäter ersättning till styrelsen totalt sett under 2010 dividerat med antal 

medlemmar. Vissa av styrelseledamöterna sitter med i utskott som till exempel 

revisionsutskott och ersättningsutskott och denna ersättning har då räknats in i totala summan. 

Styrelsemedlemmar som representerar arbetstagarorganisationer har inte räknats med 

eftersom de oftast inte får någon ersättning. Det kan även antas att deras inflytande på den 

operativa verksamheten är begränsad. Ledamöters arvode för de som har slutat under året har 

också tagits med då arvodet till den nya som ersatte personen blir mindre. Variabeln mäts i 

KSEK. 

3.3.3 Styrelsens storlek 

Styrelsens storlek mäts helt enkelt genom att räkna antal ledamöter exklusive de från 

arbetstagarorganisationer. Det är styrelsens storlek i slutet av året som samlats in eftersom det 

är den som gäller vid ingången av 2011 då ledamöter kan ha slutat eller tillkommit under året. 

3.3.4 VD-ersättning 

VD får ofta ersättning utöver sin grundlön bland annat rörlig lön, pensionsinbetalningar och 

förmåner. Dessa har inkluderats. Om VD har slutat under året har lönen till den nya också 

räknats med. Vi räknar med att summan av nya och gamla blir som en helårslön. Variabeln 

mäts i KSEK 

3.3.5 Könsfördelningen i styrelsen 

Styrelser idag är långt från jämställda och risken med det är att variabeln bara kommer 

innehålla siffrorna 0,1 och 2. Det är därför lämpligt att undersöka denna variabel som en 
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Dummy
11

 variabel där styrelser med kvinnor får värde ett och styrelser utan kvinnor får värde 

noll. Hur många kvinnor varje styrelse har samt vilket dummy värde de har ses i avsnitt 8,3. 

3.3.6 Kontrollvariabler 

Företagets storlek mäts som den naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar år 2010. 

Anledningen är att ett linjärt samband mellan storleken och räntabilitet på totalt kapital inte är 

att förvänta. Naturliga logaritmen tas på tillgångarna 2010. Mäts i KSEK. 

3.3.7 Räntabilitet på totalt kapital 

Räntabilitet på total kapital räknades ut med hjälp av följande formel. 

       
       

                 
 

RT = Räntabilitet på totalt kapital 

KEF = Koncernresultat efter skatt 

TK = Totalt kapital  

3.4 Studiedesign 
För att undersöka våra hypoteser används det som Gujarati och Porter (2009) kallar multipel 

regression, vilket för övrigt är standard i samtliga vetenskapliga artiklar i tabell 2.1. Multipel 

regression är ett bra val om flera variabler samverkar och förväntas påverka en annan 

variabel. Modellen som uppskattas innehåller de variabler som godkändes i den teoretiska 

referensramen. Dessa variabler är de oberoende som förväntas påverka räntabilitet på totalt 

kapital som är den beroende variabeln. Räntabilitet på totalt kapital beräknas för året efter 

eftersom det är först då de oberoende variablerna kan ha haft någon effekt. De oberoende 

variablerna är alltså från 2010 medan beroende variabeln är från 2011. Detta är vår modell: 

                                             

                                

RT = Räntabilitet på totalt kapital  

FS = ln(Företagets storlek) 

SS = Styrelsens storlek  

OSL = Styrelsens oberoende avseende ledning 

SE = Styrelsearvoden 

OSA = Styrelsen oberoende avseende ägare 

VDE = Verkställande direktörens ersättning 

KF = Könsfördelning 

 

                                                           
11

 Kvalitativ variabel som innehåller nödvändig information, tar endast värdet 0 eller 1. 
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Efter det att modellen uppskattats testas hela modellen för signifikans genom ett ANOVA f-

test, som innebär att samtliga koefficienter samtidigt testas om de skiljer sig från noll, se 

avsnitt 4.2.1. Även modellens enskilda parametrar kommer testas genom individuella t-test på 

regressionsmodellens koefficienter, vilket innebär att koefficienterna testas om de är 

signifikant skilda från noll, se tabell 4.4. 

3.5 Uppsatsens trovärdighet 

3.5.1 Validitet 

Validitet är till vilken utsträckning det som är tänkt att mätas verkligen mäts Bryman och Bell 

(2005). Validiteten delas upp i intern- och extern validitet.  

Intern validitet 

Intern validitet i vår studie handlar främst om våra oberoende variabler. Eftersom samtliga 

variabler som kan påverka räntabiliteten inte kan tas med, dels på grund av att regressionen 

blir mindre trovärdig ju fler variabler som adderas, dels att det tar mycket tid. Vårt mål är att 

plocka ut de viktigaste variablerna och ha en ganska snål modell. Tillvägagångssättet är 

statistiklitteraturen så vitt vi vet överens om. Det som sedan kontrolleras är måttet R
2
 för 

regressionen och om värdet är högt i sammanhanget är det ett mått på hur väl vi lyckats ta 

med relevanta variabler. Samtliga variabler utom styrelsearvoden är motiverade med stöd i 

tidigare forskning. Som kommer framgå i resultatet plockades denna variabel sedan bort. Det 

är alltså regressionens R
2
 värde som avgör om hur hög intern validitet vår studie har.

 

Extern validitet 

Denna studies generaliseringsgrad till andra tidsperioder är låg. Koden började gälla 2009 och 

de oberoende variablerna samlas in från 2010 och beroende variabel från 2011, alltså endast 

ett år efter en förändring som i stort sett är frivillig att införa. Detta leder till att variabler 

kopplade direkt till Koden kan komma att förändras i framtida mätperioder. Medan andra 

variabler som har svagare koppling till Koden har högre extern validitet. En tidsseriestudie av 

Small Cap företagen är helt klart att föredra, vilket alltså kan genomföras när några år har 

passerat, till exempel år 2014-2015. 

Graden av generalisering vad gäller slutsatser från Small Cap till Mid och Large Cap är låg, i 

studien kontrolleras det visserligen för storlek i regression men med ökad storlek ökar 

komplexiteten i form av fler filialer utomlands, fler dotterbolag, fler anställda och fler kulturer 

som påverkar. Det är svårt att jämföra företag med så olika storlek som det är mellan Large 

Cap och Small Cap, då det inte är givet att samma variabler ska tas med. Vad gäller graden av 

generalisering till andra i populationen är det främst onoterade företag i samma storlek som 

åsyftas. Avseende storleken och komplexiteten är dessa två grupper lika. Men till exempel 

ägarstruktur skulle kunna vara annorlunda generellt för dessa företag. Likheterna är 

tillräckligt stora för att kunna göra generaliseringar angående slutsatserna. Studien har alltså 

en högre extern validitet kopplat till andra företag i samma storlek än företag av större storlek. 

Onoterade företag ger ofta ut knapphändig och släpande information så enskilda investerare 

söker sig generellt inte till dessa företag för investeringar utan till börsen istället. Ur den 
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enskilda investerarens synpunkt har studien alltså en hög extern validitet avseende företag i 

samma storlek, men mindre ur en mer flexibel investerares synpunkt. 

3.5.2 Reliabilitet 

För att uppnå hög reliabilitet, som innebär tillförlitlighet, har all data samlats in två gånger. 

När data samlades in angående totala tillgångar och resultat hittades 5 felaktigheter jämfört 

med första insamlingen. Vad gäller styrelsevariablerna och VD-ersättning så hittades 11 

felaktigheter. Insamling av data ytterligare en gång skulle inte leda till förbättrad reliabilitet 

när det ställs mot tidsaspekten av att samla in 7 variabler från årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter. I metodavsnittet är tillvägagångssättet för varje variabel beskriven 

och urvalsdetaljer finns i bilagorna i kapitel 7. För att uppnå hög reliabilitet är det viktigt att 

undersökningen är replikerbar och enligt Jacobsen (2002) måste andra forskare kunna 

genomföra en likadan studie och få fram samma resultat. Det är således väldigt viktigt att 

redovisa de tillvägagångssätt som använts i studien. När data samlades användes företagens 

offentliga data från hemsidor och årsredovisningar. Om det i en studie beskrivs tydligt hur 

man räknat eller var informationen hämtats ifrån så är det enkelt att hämta samma data. 

Information om hur studien genomfördes finns utförligt beskrivet i metodavsnittet och i 

bilagorna i kapitel 7. Modellen som används är en standard multipel regression som kan köras 

från många olika statistikprogram och det framgår tydligt under metoddelen hur variablerna 

har hanterats. Programmet Eviews används för att uppskatta regressionsmodellen men det går 

lika bra att använda något annat program som kan hantera OLS. OLS står för ”Ordinary least 

squares” och är den metod som är mest använd föra att göra regressioner. Utifrån ovanstående 

resonemang anses studien ha mycket hög replikerbarhet. I övrigt har excel använts för att göra 

tabeller. 
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4 Resultat 

I kapitlet presenteras statistik kring variablerna för att ge en tydlig bild av vad för egenskaper 

variablerna har samt deras relation till varandra. Vidare presenteras resultatet för de 

enskilda koefficienterna i regressionen samt ett test för hela modellen. Till sist presenteras 

statistik på modellens antaganden och vad som kan göras åt problemet om det visar sig att de 

inte håller. 

4.1 Deskriptiv statistik 

4.1.1 Relation mellan oberoende variabler12 

När multipel regressionsanalys används är det viktigt att ta hänsyn till eventuella samband 

mellan de oberoende variablerna eftersom det enligt Gujarati och Porter (2009) kan påverka 

resultatet. Bland annat kan det leda till högre varians vilket i sin tur leder till sämre 

träffsäkerhet i uppskattningen av koefficienterna. Ett standardtest som brukar utföras för att 

titta på relationen mellan de oberoende variablerna är ett korrelationstest. I tabell 4.1 är det två 

korrelationer som sticker ut, nämligen den mellan styrelsearvoden och VD-ersättning och den 

mellan företagets storlek och styrelsearvoden. Båda har en korrelation högre än 0,5. 

Styrelsearvoden har då tappat sin förklaringsgrad i modellen, vilket gör att den utesluts. I 

tabell 4.2 syns kvarvarande korrelationer. Nu är den högsta korrelationen 0,4 vilket är en 

godkänd nivå på korrelationen. Dummyvariabeln könsfördelning är inte med här eftersom den 

bara innehåller värdena 0 och 1 och det blir då inte meningsfullt att undersöka korrelation. 

Tabell 4.1 Korrelationsmatris oberoende variabler 

Variabel/variabel VDE SS SE OSL OSA FS 

VDE 1      

SS 0,13  1     

SE 0,50  0,08 1    

OSL 0,07 -0,06 0,28 1   

OSA 0,05 -0,13 0,23 0,12  1  

FS 0,40  0,36 0,55 0,07 -0,18 1 

 

Tabell 4.2 Korrelationsmatris resterande variabler 

Variabel/variabel VDE SS OSL OSA FS 

VDE 1     

SS 0,13  1    

OSL 0,07 -0,06 1   

OSA 0,05 -0,13 0,12  1  

FS 0,40  0,36 0,07 -0,18 1 

 

 

                                                           
12

 Detta kallas i statistiklitteratur för Multicollinearity 



18 
 

4.1.2 Data karakteristika 

En beskrivning av data i vårt slutgiltiga urval kan ses i tabell 4.3. Den genomsnittliga lönen 

för en VD på NASDAQ OMXS Small Cap var under 2010 cirka 3 MSEK, där den högsta 

VD-ersättningen uppmättes till ca 10 000 KSEK och den lägsta till 1000 KSEK. Variabeln 

könsfördelning har översatts till en Dummy men tabell 4,3 innehåller lite egenskaper om den 

innan den översattes. Se avsnitt 8,3 och 3.3.5 för kopplingen mellan översättningen. 

Tabell 4.3 Deskriptiv statistik oberoende variabler 

FS = ln(Företagets storlek) 

SS = Styrelsens storlek  

OSL = Styrelsens oberoende avseende ledning 

SE = Styrelsearvoden (exkluderad se avsnitt 4.1.1) 

OSA = Styrelsen oberoende avseende ägare 

VDE = Verkställande direktörens ersättning 

KF = Könsfördelning 

Mått/variabel VDE SS RT OSL OSA FS KF 

 Medelvärde 

 

3133.949 5,979798 0,001587 0,898419 0,776203 13,04868 1,2000 

 Median 

 

2583.000 6,000000 0,041706 1,000000 0,800000 13,20891 1,0000 

 Maximum 10127,00 11,00000 0,255960 1,000000 1,000000 15,44690 3,0000 

 Minimum 

 

1029.000 4,000000 

-

0.780148 0,500000 0,333333 9,42408 0,0000 

 Std avvikelse 

 

1574.507 1,124675 0,177916 0,127802 0,177542 1,174164 0,8204 

 Observationer 99 99 99 99 99 99 99 

 

4.2 Regressionens resultat 
Som framgår av tabell 4.4 är variabeln SS inte signifikant 10 % nivån vilket betyder att 

koefficienterna framför SS inte har någon signifikant förklaringsgrad på räntabilitet på totalt 

kapital. Variablerna FS och VDE är signifikanta på 5 % nivån, vilket betyder att de har hög 

förklaringsgrad på räntabilitet på totalt kapital. OSL och OSA är signifikanta på 10 % nivån. 

Tolkningen av koefficienten framför variabeln VDE är att om VD-ersättningen ökar med 100 

KSEK minskar räntabiliteten med (-2,94*10^-5) * 100 = -2,94*10^-3 =-0,00294, vilket 

betyder att om VD-ersättningen för ett Small Cap företag ökar med 400 KSEK har 

räntabiliteten försämrats med -0,00294*4=0,01172 = 1,17 %. Slutsatser från regressionen kan 

bara dras inom det dataintervall som studeras eftersom det inte är rimligt att VD skulle jobba 

för en ersättning nära noll och att detta samtidigt skulle generera en högre räntabilitet. Det 

lägsta respektive högsta värde på VD-ersättning som uppmättes, se tabell 4.4, var 1029–10127 

KSEK. Slutsatserna om de anses trovärdiga, vilket diskuteras under slutsatsen, gäller endast i 

inom intervallet. Intressant att notera är om en VD-ersättning sänks från till exempel 6100-

1100 KSEK ökar räntabiliteten med -50*-0,00294=14,65 %. Omvända resonemanget gäller 

om VD-ersättningen höjs inom intervallet. Vad gäller variablerna OSL och OSA så tolkas de 

som att när oberoendet ökar, låt oss säga med 0,1=10 %, så kommer räntabiliteten att för OSL 
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minska med -0,234926*0,1= -0,0234926 =-2,3 % och för OSA med 1,8 %. Minskar 

oberoendet i styrelsen kommer räntabiliteten alltså att öka enligt modellen. 

Tabell 4.4 Regressionsresultat 

RT = Räntabilitet på totalt kapital  

FS = ln(Företagets storlek) 

SS = Styrelsens storlek  

OSL = Styrelsens oberoende avseende ledning 

SE = Styrelsesarvoden (exkluderade se avsnitt 4.1.1) 

OSA = Styrelsen oberoende avseende ägare 

VDE = Verkställande direktörens ersättning 

KF = Könsfördelning 

 

                                                 

                    

Variabel/variabel Koefficient Std. Fel t-Statistik Pvärde.13   

     C - 0,043532 0,246645 -0.176498 0,8603 

VDE -2,94E-05 1.17E-05 -2.501412 0,0141** 

SS -0,007428 0,016608 -0.447249 0,6557 

OSL -0,234926 0,133707 -1.757015 0,0822* 

OSA -0,175649 0,098209 -1.788516 0,0770* 

FS 0,043327 0,017009 2,547320 0,0125** 

KF -0,045624 0,042928 -1,062817 0,2906 

SE (exkluderad) x x x x 

R-kvadrat 0,180461 

   Justerad R-kvadrat 0,127012 

   F-statistik 3,376361 

   Pvärde (F-statistik) 0,004706 

    

4.2.1 Modellens förklaringsgrad 

Modellen som helhet bör alltid undersökas. Det görs lättast genom ett gemensamt test på alla 

koefficienter där minst en inte ska vara noll. För att undersöka om modellen som helhet har 

någon förklaringsgrad sätts följande hypotes upp: 

H0: β1= β2= β3= β5= β6=D1=0 (β4 borttagen på grund av korrelation se avsnitt 4.1.1) 

H1: Någon av β1-β6 och D1 ≠ 0 

För att testa denna hypotes måste p-värdet från ANOVA i tabell 4.4 jämföras med 

signifikansnivåerna. P-värdet från tabell 4.4 är 0,004706 vilket gör att modellen är signifikant 

                                                           
13

 * Signifikant på 10 % nivån, ** Signifikant på 5 % nivån, *** Signifikant på 1 % nivån 
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på 1 % nivån, H0 förkastas alltså. Det innebär att modellen som helhet har en förklaringsgrad 

på räntabilitet på totalt kapital. 

4.3 Test av modellens antaganden 

4.3.1 Varians i resttermen14 

För att testa om det finns icke homogen varians i resttermen sätts följande hypotes upp: 

H0= Konstant varians i resttermen 

H1=Icke konstant varians i resttermen 

 

Från tabell 4.5 framgår att variansen i resttermerna inte är homogen då ett lågt värde erhålls 

på p-värdet (0.0054), vilket gör att H0 förkastas. När icke homogen varians i data existerar kan 

det enligt Gujarati och Porter (2009) leda till att felaktiga slutsatser dras angående 

koefficienterna till de oberoende variablerna. Se avsnitt 4.3.3 för vidare diskussion kring 

variansen. 

Tabell 4.5 Test för icke homogen varians 

Breusch-Pagan-Godfrey 

   F-statistics 3,025842 Prob. F(5,93) 0,0096 

Obs*R-squared 16,31655 Prob. Chi-Square(5) 0,0122 

Scaled explained SS 38,96692 Prob. Chi-Square(5) 0 

 

4.3.2 Normalfördelning 

För att testa normalfördelning i resttermen sätts följande hypotes upp: 

H0= Resttermen är normalfördelad 

H1=Resttermen är inte normalfördelad 

 

I figur 4.1 framgår att resttermen inte är normalfördelad. Även om den har tendenser till att 

vara formad som en klocka (vilket indikerar normalitet), så går Jarque-Bera testet inte igenom 

då ett värde på 87,47025 erhålls, vilket gör att H0 förkastas.  

Figur 4.1 Normalfördelningskurva 

 

                                                           
14

 I statistiklitteraturen kallas icke konstant varians heteroskedasticitet 
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4.3.3 Modellens antaganden 

När variansen inte är homogen i data kan det enligt Gujarati och Porter (2009) vara så att t-

värdet blir över- underskattat på grund av att standardfelen är för stora eller för små, vilket då 

kan leda till felaktiga slutsatser angående enskilda variablers förklaringsgrad. I vår modell 

hittades fyra signifikanta variabler varav några på gränsen, det är alltså viktigt att undersöka 

om det utgör ett stort problem. Det finns flera metoder för att kontrollera variansen och den 

som Gujarati och Porter (2009) föreslår är Whites standardfel. Med denna metod har White 

visat att det går att dra slutsatser trots närvaro av icke homogen varians. I tabell 4.6 framgår 

standardfelen för den nya och gamla regressionen. På grund av små skillnader är slutsatsen att 

den icke homogena variansen inte är ett problem, i varje fall inte för variabler signifikanta på 

5 % nivån. 

Tabell 4.6 White’s standardfel 

Variabel/mått 

Standardfel 

White's 

Standardfel ursprunglig 

regression 

C 0,21542 0,246274 

VDE -2,93E-05 1.17E-05 

SS 0,016381 0,016608 

OSL 0,117599 0,133707 

OSA 0,08435 0,098209 

FS 0,018817 0,017009 

KF 0,038024 0,042928 
 

Vad gäller misspecificering av modellen har ett medvetet val gjorts att endast undersöka 

styrelsen. Det är inte rimligt att anta att endast styrelsen påverkar lönsamheten så det finns 

säkerligen andra variabler som eventuellt skulle kunna vara med. Det är ett val som måste 

göras då alternativet är att ha för många variabler och det är inte fördelaktigt. En modell ska 

vara så snål på variabler som möjligt men ändå tillräckligt omfattande för att kunna påverka. 

Processen att välja variabler är en balansgång och eventuellt misspecificering leder till icke 

normalfördelade resttermer, vilket betyder att en signifikant variabel kan ligga gömd och 

påverka, eftersom den borde varit med i regressionen. Variablerna i studien är motiverade på 

ett bra sätt men begränsningen till styrelsen gör att det säkerligen finns andra variabler som 

påverkar. 

Vad gäller normalitet kan det också enligt Gujarati och Porter (2009) bero på olika saker, till 

exempel så kallade ”Outliers”, som är kraftigt avvikande värden. I figur 4.2 nedan framgår det 

tydligt att vissa observationer har stora restvärden, dessa är rödmarkerade. Den vanligaste 

åtgärden är att ta bort dem, men det är inte helt riskfritt med tanke på att de kan säga något om 

data. En analys har genomförts av dessa Outliers och vi har kommit fram till att det inte finns 

någon anledning till att ta bort dem. En annan orsak till icke normalfördelade resttermer kan 

vara felaktig specificering av modellen, det vill säga att en variabel saknas. Eftersom kraven 

har varit att variablerna ska ha en koppling till Koden blir valmöjligheterna begränsade. 

Modellen dras med icke normalitet och konsekvenserna som följer diskuteras i nästa kapitel. 
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Figur 4.2 Graf över resttermen 

 

4.3.4 Hypotestest 

Hypotes 3 och 5 förkastas direkt på grund av p-värde ca 0,65 respektive 0,29. VD-ersättning 

har p-värde 0,0141 men resttermerna är icke normalfördelade. Det är svårt att spekulera exakt 

vad det beror på och hur det påverkar studien men det låga p-värdet gör att vi accepterar 

hypotesen, dock med viss tveksamhet. Vad gäller styrelsens oberoende avseende ledning och 

ägare visar resultatet ett p-värde på 0,08 respektive 0,07. Med resonemanget ovan angående 

resttermen är det helt klart ett gränsfall att acceptera denna hypotes. Effekterna av gränsfallet 

diskuteras vidare i avsnitt 5.1.1. Effekterna av hypoteserna för Koden generellt diskuteras i 

kapitel 5.    

Tabell 4.7 Test av hypoteser 

Hypotes Förkastad/accepterad 

H1 = Företag på OMXS Small Cap har högre räntabilitet 

på totalt kapital ju större andel av styrelsen som är 

beroende (Regel 4,4 och 4,5) 

Gränsfall 10 % signifikans 

H2 = Företag på OMXS Small Cap har högre räntabilitet på 

totalt kapital ju högre styrelsearvoden de betalar 

Variabel borttagen se avsnitt 

4.1.1  

H3 = Företag på OMXS Small Cap har högre räntabilitet på 

totalt kapital ju mindre styrelse de har (Regel 4,1)  

Förkastad 

H4 = Företag på OMXS Small Cap har högre räntabilitet på 

totalt kapital om de betalar ut lägre ersättning till VD  

Accepterad 5 % signifikans 

H5 = En styrelse med minst en kvinna presterar bättre än 

en styrelse med inga kvinnor (Regel 4,1) 

Förkastad  
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5 Diskussion 

Här diskuteras resultatet av regressionen utifrån den teoretiska referensramen samt utifrån 

logik och spekulationer. Resultaten kommer även jämföras med tidigare forskning. 

5.1 Diskussion av resultatet 

5.1.1 Oberoende styrelse 

Båda koefficienterna framför variablerna angående oberoende styrelse avseende ledning och 

ägare var negativa och signifikanta som ett gränsfall på 10 % nivån. Resultatet indikerar att 

styrelser bestående av representanter från bolagsledningen och från ägarna är att föredra. Vad 

gäller bolagsledningen säger Koden i regel 4.4 att minst hälften av alla ledamöter ska vara 

oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Det låter rimligt då en till mer än 

hälften beroende styrelse skulle innebära att ledningen lättare får kontroll över styrelsen vilket 

tar bort själva effekten av styrelsefunktionen som ju är ett aktieägarverktyg via 

bolagsstämman, se figur 2.1. Direkt kontroll har inte ledningen eftersom regel 4.3 säger att 

maximalt en person från ledningen kan sitta i styrelsen men det kan fortfarande gälla personer 

som tidigare arbetat i ledningen eller i nära anknytning. Ägarnas position blir vilket fall helt 

klart försvagad ju mer beroendet av ledningen ökar enligt regel 4.4. Reglerna agerar alltså 

stoppkloss vid maximalt hälften vilket är i sin ordning. Den andra sidan av myntet är att 

beroende styrelser avseende bolaget kan antas fatta bättre beslut vad gäller den operativa 

delen och är därför mer effektiva vilket märks av i lönsamheten. Våra resultat stöder det 

argumentet med svag signifikans. Bhagat och Black (1999) stöder också detta med samma 

argument. Betyder det då att företag alltid borde sträva efter att ha 50/50 i beroende och 

oberoende ledamöter? Svårt att säga men antagligen inte eftersom våra resultat endast var 

signifikanta på 10 % nivån och som vi tidigare nämnt är resttermerna icke normalfördelade. 

Att ha en helt oberoende styrelse förefaller också meningslöst då sambandet ändå existerar 

vilket också stöds av Bhagat och Black (1999) som finner att starkt oberoende styrelser 

presterar sämre som stöds av argumentet att beroende ledamöter bidrar med kunskap om det 

operativa i företaget. De resonerar vidare kring att det eventuellt finns en optimal nivå av 

oberoende men att det även finns studier som pekar emot den teorin. Det är logiskt att minst 

en är beroende för annars har inte styrelsearbetet tillräckligt stark koppling till verksamheten. 

En optimal nivå av oberoende tror vi möjligtvis existerar men vi tror inte att den är likadan för 

alla företag. Utan det beror på företagens affärsområden, inriktning och mycket annat. Att ha 

minst en beroende från bolaget eller bolagsledningen tror vi däremot är viktigt för mycket 

väsentlig kunskap går som sagt annars förlorad i styrelsearbetet. Resonemanget stöds av 

Bhagat och Black (1999) som kommer fram till att ett måttligt antal styrelsemedlemmar är det 

bästa. Måttligt definierar de som 3-4 ledmöter i en 11 ledamots styrelse. Koden har inga regler 

angående minimiberoende som styr utan säger, som vi i stycket diskuterat, att mellan noll och 

hälften är ok. Koden säger också i regel 4.3 att max en person som arbetar i bolagsledningen 

också får arbeta i styrelsen. Här skulle Koden kunna bli mer tillåtande. Lämpligt vore att 

Koden i regel 4.4 rekommenderade att minst en person bör vara beroende av ledningen samt 

att flera från bolagsledningen kan vara med i styrelsen, regel 4.3. Regeln att inte fler än 

hälften kan vara beroende av bolaget bör vara kvar. Bhagat och Black (1999) säger också att 

regler kring ökat aktieinnehav för oberoende styrelseledamöter kan vara ett sätt att öka 
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prestationen. Förslaget kommer från att de själv upptäckt samband mellan aktieinnehav i 

styrelsen och lönsamhet. En rekommendation i Koden att oberoende styrelseledamöterna bör 

äga aktier kan alltså vara värt att testa.   

Vad gäller oberoende avseende ägare pekar resultaten också på ett negativt samband med 

svag signifikans. Koden säger i regel 4.5 att två av de styrelseledamöter som är oberoende av 

bolagsledningen även ska vara oberoende av ägarna. Vi tolkar regeln som att ett mer än 

hälften beroende av ägare kan förekomma i styrelsen då endast två stycken behöver vara 

oberoende totalt sett. Regeln är logisk eftersom styrelsen är till för att sköta ägarnas intressen. 

Ingen gräns för mer än hälften beroende behövs alltså och regeln i det avseendet fyller sin 

funktion. Men däremot visar våra resultat att minst en ledamot bör vara ägarrepresenterad i 

styrelsen. Resonemanget i föregående stycke angående optimalt oberoende gäller här också. 

Det beror helt enkelt på från företag till företag. Koden behöver här kompletteras och med det 

innebära en rekommendation att minst en styrelsemedlem ska vara beroende av ägarna. 

5.1.2 Styrelsens storlek 

Regressionen visade att styrelsens storlek inte hade något samband med lönsamheten. I avsnitt 

2.4.3 diskuterades det utifrån Jac (1996) kring olika gruppers storlek samt fördelar och 

nackdelar med olika storlekar. I diskussionen framkom det att antalet interpersonella 

relationer ökar med fler medlemmar vilket påverkar negativt. Exempel på hur fler 

interpersonella relationer kan påverka är att kommunikationen inom gruppen försämras och 

beslutsprocessen tar längre tid. Samtidigt leder större grupper till att mer kunskap finns 

tillgänglig vilket påverkar positivt. Vart gränsen går när kostnaden för antalet interpersonella 

relationer överväger nyttan med mer kunskap tror vi är olika från företag till företag. 

Regressionen hittade varken positiva eller negativa samband med lönsamheten och det är med 

ovanstående resonemang logiskt. Svaret på vilken storlek som styrelser ska ha blir därmed 

enligt oss, ”Det beror på”. Koden bekräftar också denna syn då de inte heller rekommenderar 

en viss sammansättning utan citatet från avsnitt 2.4.3 lyder: ”Styrelsen ska ha en med hänsyn 

till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, god sammansättning, 

präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, 

erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.”. Regressionens resultat är 

alltså i linje med nuvarande reglering och bedömningen är att ingen förändring är nödvändig. 

Varför finner då Yermack (1996) att små styrelser är mer effektiva än stora? Enligt honom 

själv beror det på att kommunikationen försämras och beslutsprocessen kompliceras i större 

styrelser vilket uppenbarligen väger tyngre än tillgången till mer kunskap som större styrelser 

innebär. En spekulation från vår sida är att hans resultat har med mätperioden att göra. 

Studien är utförd mellan 1984-1991. Världen har sedan dess upplevt en internetboom och 

globaliseringen har ökat markant vilket skapat många möjligheter men samtidigt gjort 

företagandet mer komplext. Den idag mer komplexa världen har gjort att kostnaden för 

interpersonella roller blivit mindre i förhållande till nyttan med mer kunskap som en större 

styrelse innebär. Ytterligare en orsak skulle kunna vara att det råder skillnader mellan Large 

Cap och Small Cap. Eftersom få studier använder Small Cap finns det lite jämförelsematerial 

som kan stödja påståendet så vi kan bara spekulera. Som vi argumenterat för i vår inledning 

kan skillnader mellan länder också ge olika resultat. 
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5.1.3 VD-ersättning 

VD-ersättning var signifikant på 5 % nivån (p =0,0141) och koefficienten var -0,0000294, 

vilket innebär att om VD-ersättningen ökar med 400 KSEK minskar räntabiliteten med ca 1 

%. Principal agentteori ger här vägledning. Det har visat sig att VD som är statusorienterade 

satsar mer på att öka omsättningen än att öka vinsten. De ökar omsättningen genom att 

försöka sälja mer eller genom företagssammanslagningar vilket resulterar i beundran hos 

andra och rubriker i media när det i själva verket är ett ineffektivt sätt att arbeta på. Samhället 

har, anser vi, senaste tiotal åren blivit alltmer status och utseendefixerad vilket understödjer 

teorin om statusorienterandet. Agerandet leder till sänkt lönsamhet men högre omsättning. 

Beteendet kan då uppfattas av styrelsen som framgång vilket leder till högre lön. Den 

klassiska tolkningen av principal agentproblemet är att när agenten får högre lön presterar de 

bättre. I detta avseende säger principal agentteorin emot våra resultat. Principal agentteorin 

talar också om ledighet. Alla VD har inte monetära mål och det kan leda till att VD tar mer 

ledigt och därmed avviker de från optimal prestation i sitt arbete. Den tolkningen ger då stöd 

för våra resultat. Sammanfattningsvis kan det generellt sägas att principal agentteorin ger 

starkt stöd för våra resultat. 

Vad gäller tidigare forskning och studier som metodmässigt liknar vår och deras resultat, 

pekar till exempel Larcker et al (2007) på att VD-ersättning är positivt korrelerad med 

räntabilitet på totalt kapital. De gör ingen djupare analys vad de kan bero på och orsaken till 

det kan vara att resultatet är i linje med den klassiska tolkningen av principal agentteorin, det 

vill säga mer lön ger bättre prestation. För att spekulera så kan det bero på att VD i större 

företag har mer uppmärksamhet på sig från media och analytiker och därmed får svårare att 

förhandla en överdrivet hög lön eftersom det lättare upptäcks och kritiseras. En VD på Large 

Cap kan också tänkas vara nöjd med vad personen uppnått i livet. Det vi menar är att det inte 

finns några större företag att vara VD på och maximal uppmärksamhet och status är redan 

uppnådd, vilket då skulle innebära att de som är kvar på toppen är de sanna arbetshästarna 

som kämpar på i alla väder. Ett argument emot det är ju att andra VD kanske känner att de 

kan ta extra ledighet nu när de har uppnått maximal status och uppmärksamhet vilket skulle 

sänka lönsamheten. Svårt att säga vilket som väger tyngst med det är i all fall tänkbara 

förklaringar till resultaten i Larcker et al (2007). I vanlig ordning är studien också utförd på 

Lagre Cap och det kan inte uteslutas att det finns skillnader mellan olika Cap storlekar. 

Studien är också genomförd i USA och skillnader mellan länder kan också vara en orsak till 

olika resultat. Abatecola et al (2012) finner att räntabiliteten är positivt korrelerad med en 

ersättningskommitté. De anser vidare att en ersättningskommitté har en övervakande funktion 

vilket alltså stärker principalen och får agenten att arbeta effektivare. Resultatet stöder våra 

resultat eftersom det tyder på att reglering kan få ner VD-ersättningarna till en rimlig nivå. 

Problemet här i Sverige verkar vara att ersättningskommittén inte har någon effekt då samtliga 

företag har en sådan eller ett fullgott alternativ. 

Regressionens resultat är som diskuterats i föregående stycke inte i linje med nuvarande 

reglering och en förändring är nödvändig. Hur ersättningskommitté och VD-ersättning ska 

regleras mest effektivt har vi inget svar på utan anser att det behövs mer kunskap kring ämnet 

för att fatta beslut och den har vi inte i dagsläget. 
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5.1.4 Könsfördelning i styrelsen 

Inget signifikant samband hittades för variabeln. Hur resultatet tolkas beror på vilka åsikter 

tolkaren har. En person med konservativ kvinnosyn skulle kanske säga ”Där ser ni, kvinnor 

bidrar inte med något extra till styrelsearbetet utöver männen”. En person med 

jämställdhetssyn skulle kanske säga ”Väntat och logiskt resultat, män och kvinnor är inte så 

olika som de flesta tror och styrelsens sammansättning spelar därför ingen roll så länge den är 

baserad på kompetens.”. Personligen tror vi på det andra citatet. Det borde inte spela någon 

roll vilken som är styrelsens sammansättning så länge medlemmarna i styrelsen rekryteras på 

kvalifikationer och kompetens. Jämställdhetsprocessen tar tid, värderingar och fördomar 

behöver tid på sig att växa bort. Vi tror därför inte på någon extra reglering angående 

könsfördelning i dagsläget utan jämställdhetsarbetet pågår i samhället generellt och det räcker 

således med att Koden säger att en jämn könfördelning ska eftersträvas. Regressionens 

resultat är alltså i linje med nuvarande reglering.  

Vid datainsamlingen slog det oss att antalet kvinnor i en styrelse uppgick till högst tre stycken 

för samtliga företag. Endast i två fall var kvinnor representerade till mer än 50 % av styrelsen. 

Om det inte spelar någon roll om det är kvinnor eller män representerade varför är då männen 

så tydligt överrepresenterade? En stor del förklaras troligtvis av det så kallade glastaket. 

Glastaket innebär att männen som redan är överrepresenterade i styrelsen är vana att ha män 

omkring sig och rekryterar då män för att allt ska vara som vanligt. Grunden till detta ligger i 

att förändringar generellt är energikrävande och undviks så långt det går. Det kan också vara 

så att männen känner sig trygga med att anställa andra män eftersom de anser att de förstår 

dem bättre. Resonemanget bottnar i att människor oftast umgås med personer av samma kön 

vilket kan göra att ett specifikt kön föredras vid rekrytering av styrelsemedlemmar. 

5.1.5 Justerat R2 

Justerat R
2
, som presenterades i avsnitt 4.2, brukar användas för att jämföra modeller och 

också till att dra slutsatser om den egna modellens förklaringsgrad. Vår studie genererar ett 

R
2
-värde på ca 18 och ett justerat R

2
-värde på ca 13. Larcker et al (2007) lägger metodmässigt 

upp studien på samma sätt men har andra variabler, de får ett R
2
 på 14,8 och ett justerat R

2
 på 

14,2. I jämförelse med denna studie är vårt justerade R
2
 bra. Abatecola et al (2012) visar ett 

R
2
 värde på 0,27 men redovisar inte justerat R

2
 så jämförelsevärdet är begränsat för just den 

studien. Wachtmeister et al (2009) får ett värde runt nollan på justerade R
2
 vilket troligtvis 

beror på att de missat att använda företagets storlek som kontrollvariabel. Vårt justerade R
2
 

värde på ca 13 är alltså i sammanhanget helt ok. 
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6 Slutsats 

I kapitlets inledning presenteras studiens slutsats. Kapitlet innehåller också ett avsnitt om 

uppsatsens bidrag och etiska reflektioner kring uppsats och avslutas med rekommendation om 

vidare forskning. 

Vilka samband existerar mellan de regler i Koden, som har stark koppling till styrelsen, 

och OMXS Small Cap företagens lönsamhet? Är reglerna korrekt utformade utifrån 

dessa samband? 

Vi har i studien undersökt sambandet mellan regler i Koden kopplade till styrelsen och 

räntabilitet på totalt kapital för Small Cap företag. Utifrån test av hypoteserna drog vi 

slutsatsen att VD-ersättning (Hypotes 4 i tabell 6.1), som styrelsen generellt har stort 

inflytande över, med 5 % signifikans var negativt relaterad till räntabilitet på totalt kapital. I 

vår diskussion om VD-ersättning under avsnitt 5.1.3 har vi också visat att det finns starka 

argument för att sambandet faktiskt stämmer. Effekten av att acceptera hypotes 4 är att 

regleringen i Koden inte anses tillräcklig. VD-ersättningsfrågan är inte representerad med en 

egen regel i Koden men indirekt reglering finns i form av en ersättningskommitté och 

resultatet ses som en återkoppling på den regeln. Den är alltså inte tillräcklig för att reglera 

VD-ersättningen till en optimal nivå. Svenska kollegiet för bolagsstyrning, som beskrivits i 

teoridelen, gör ändringar i Koden när det är lämpligt vilket då skulle behövas vad gäller VD-

ersättningen. Exakt hur regleringen ska ske anser vi oss inte ha kunskap om i dagsläget utan 

överlåter till svenska kollegiet för bolagsstyrning. Utifrån diskussionen i avsnitt 5.1.2 om 

styrelsens storlek (Hypotes 3 i tabell 6.1), där inga samband kunde påvisas i regressionen, drar 

vi slutsatsen att regel 4.1 är lämplig att ha kvar i Koden utan justeringar. Regel 4.1 säger att 

styrelsens storlek ska anpassas från företag till företag vilket alltså då stämde överens med 

våra resultat. Vad gäller könsfördelning (Hypotes 5 i tabell 6.1) så pekar diskussionen i 

avsnitt 5.1.4 på att fördelningen borde vara jämn vad gäller män och kvinnor. Som vi visat är 

jämn fördelning långt ifrån verkligheten. Kodens vägledning i frågan, Regel 4.1 ”En jämn 

könsfördelning ska eftersträvas” är tydlig men uppenbarligen har det inte hjälpt speciellt 

mycket. Den här typen av förändringar tror vi tar tid och ingen ändring för regel 4.1 föreslås 

utan tiden får utvisa om jämställdheten ska betonas hårdare. Vad gäller styrelsens oberoende 

(Hypotes 1 i tabell 6.1), säger Koden att maximalt hälften av alla styrelsemedlemmar kan vara 

beroende avseende ledningen. Utifrån vår diskussion i avsnitt 5.1.1 är det lämpligt med en 

stoppkloss där men Koden säger däremot inget om en minimigräns för oberoende avseende 

ledning. Vår slutsats utifrån sambandet i vår regression är att Koden borde rekommendera att 

minst en ledamot ska vara beroende av ledningen i regel 4.4. En optimal nivå av beroende tror 

vi ligger någonstans mellan minst en och max hälften av styrelsemedlemmarna och är olika 

beroende på företag. Här har alltså företagen ett spann att välja på. Vad gäller oberoende 

avseende ägare så rekommenderar vi utifrån vår diskussion i avsnitt 5.1.1 andra stycket att 

Koden kompletteras i regel 4.5 med regeln att minst en styrelsemedlem borde vara 

representerad av ägarna. Regeln säger också att minst två i styrelsen totalt sett ska vara 

oberoende och den behöver inte ändras eftersom styrelsen är aktieägarnas verktyg, se figur 

2.1. För styrelsens storlek hittades inga samband i regressionen. Koden säger i regel 4.1 att 

styrelsens sammansättning ska bestämmas utifrån företagets egna behov. Regressionen 
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pekade på att det inte finns något samband vilket är ett tecken på företagens skiljda behov vad 

gäller styrelsearbetet. Ingen ändring för regel 4.1 rekommenderas således. Vidare anser vi att 

vårt justerade R
2
 på 0,13 i sammanhanget bidrar positivt till studiens trovärdighet, utifrån vår 

diskussion i avsnitt 5.1.4. 

 Tabell 6.1 Slutsatser hypoteser 

Hypotes  Resultat Slutsats 

H1 = Företag på OMXS Small Cap har 

högre räntabilitet på totalt kapital ju större 

andel av styrelsen som är beroende 

(Regel4,3, 4,4 och 4,5)
15

 

Gränsfall 

accepterad 

10 % 

signifikans 

Regel 4.3 bör bli mer tillåtande. 

Regel 4.4 och 4.5 bör 

rekommendera att minst en är 

beroende av ledning och en av 

ägarna. I övrigt är regeln ok.   

H2 = Företag på OMXS Small Cap har 

högre räntabilitet på totalt kapital ju högre 

styrelsearvoden de betalar 

Variabel 

borttagen se 

avsnitt 4.1.1 

- 

H3 = Företag på OMXS Small Cap har 

högre räntabilitet på totalt kapital ju mindre 

styrelse de har (Regel 4,1)  

Förkastad Resultatet i linje med Koden. 

Inga förändringar 

H4 = Företag på OMXS Small Cap har 

högre räntabilitet på totalt kapital om de 

betalar ut lägre ersättning till VD  

Accepterad 

5 % 

signifikans 

Ändrad reglering behövs för att 

få ner VD-ersättningen. Inga 

åtgärdsförslag. 

H5 = En styrelse med minst en kvinna 

presterar bättre än en styrelse med inga 

kvinnor (Regel 4,1) 

Förkastad Resultatet i linje med Koden. 

Inga förändringar. 

 

6.1 Studiens bidrag och reflektioner 
Studien bidrar med konkret kunskap om hur reglerna i Koden angående styrelsen är relaterade 

till lönsamheten för Small Cap företag. Sambanden kan också användas till att bedöma om 

reglerna i Koden är korrekt utformade, vilket vi gjort i vår slutsats.  Small Cap har vad vi vet 

inte undersökts tidigare för Sverige och vi har också konstaterat att det inte är vanligt 

utomlands heller. Här har vi alltså brutit lite ny mark. Slutsatserna behöver nödvändigtvis inte 

gälla för Mid eller Large Cap. Vi har tittat på räntabilitet på totalt kapital isolerat och 

sambanden gäller nödvändigtvis inte för Tobin Q, avkastning eller andra lönsamhets- och 

prestationsmått. Eventuell justering av Koden görs med hänsyn tagen till ovanstående. 

Ur ett aktiemarknadsperspektiv utgör studiens slutsatser också ett stöd för marknadens 

aktörer. Till exempel skulle ett företag som generellt betalar ut höga VD-ersättningar nu få en 

lägre värdering av marknadens aktörer. Resultatet blir sjunkande aktiekurser vilket sätter 

press på företagen att sänka lönerna. En förutsättning är att marknadens aktörer faktiskt får 

reda på hur det ligger till samt att företagen får reda på varför kurserna sjunker. Troligtvis når 

studien inte så stor spridning men den kan i alla fall hjälpa någon enskild aktör på marknaden 

till att fatta bättre beslut. Inte minst oss själva. Vidare fungerar studien som stöd generellt till 

författarna av Koden i deras process att förbättra den vilket också stärker aktiemarknadens 

förtroende. 

                                                           
15

 Se reglerna i avsnitt 2.4 
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Från ett samhällsperspektiv har studien betydelse på grund av den generella standardhöjning 

reglering enligt våra slutsatser innebär. En Kod innehållande regler av hög kvalité leder till 

ökat förtroende för aktiemarknaden som helhet. Ökat förtroende för aktiemarknaden som 

helhet leder i sin tur att företagen lättare får fulltecknade nyemissioner vilket gör att de får 

större möjligheter att växa. När ett företag växer ökar antalet anställda och bidrar till att 

arbetslösheten i nationen minskar. Samtidigt ökar också BNP som helhet vilket bidrar till den 

mycket viktiga långsiktiga tillväxten i landet. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Den av studiens variabler som hade hög signifikans var VD-ersättning. Det är därför 

intressant att genomföra en studie med större fokus på just VD-ersättningen. Det skulle kunna 

genomföras genom att försöka identifiera orsakerna till den för höga lönen som påvisats. Till 

exempel vore det intressant att veta om Small Cap VD:s får mer betalt än Mid- och Large Cap 

VD:s, för att i så fall isolera VD-ersättningen till ett Small Cap problem. Om det endast är ett 

Small Cap problem i så fall undersöka om det finns någon logisk förklaring till varför det är 

så. Det skulle då vara intressant att undersöka hur VD beter sig på arbetet, antingen genom 

djupintervjuer eller genom observationer. Det kanske resulterar i insikten att de arbetar mer, 

har mer stress, eller får hantera mer osäkerhet som då motiverar den högre lönen. Om 

samtliga Cap-storlekar har överbetalda VD:s kan det vara läge att fundera på någon mer 

generell obalans i principal agentproblematiken existerar, vilket då eventuellt kan lyftas till 

Svenska kollegiet för bolagsstyrning. Vidare kan denna studie replikeras vid ett senare tillfälle 

för att eventuellt fånga upp de företag som exkluderats av oss, främst de som hade 

engångsnedskrivningar i nivå med omsättningen som då påverkade företaget extremt mycket 

det året. Dessa engångsnedskrivningar var ofta något projekt eller bolag som gått mycket 

dåligt eller i konkurs. Men också de företag som haft luddiga och svårtolkade hemsidor kan 

eventuellt fångas upp om de blivit tydligare på att presentera information då nästa studie 

genomförs. 
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8 Bilagor 

8.1 Företag inkluderade i regressionen 

Acando Feelgood Sverige Ortivus 

Addnode AB Fingerprint cards Partner TECH 

Alltele Finnvedenbulten Phonera 

Arcam Formpipe software Poolia 

Arise Windpower Geveko Precise Biometrics 

Artimplant Global health partner Prevas 

Aspiro Hemtex Pricer 

Avega group HMS networks Proact IT  

BE group IAR systems probi 

Beijer Electronics Image systems Profilgruppen 

Bioinvent Intellecta B Ray search labratories 

Biotage ITAB shop AB Readsoft 

Björn Borg KABE  Rederi AB transatlantic 

Bongljungdahl Karo bio Rejler 

Boule diagnostics Know IT Rotternos 

BTS Group AB Lammhults Rörvik timber 

Cavotec
16

 Malmbergs elektriska Seamless distribution 

CellaVision Micro systemation  Semcon 

Cision Micronic My Data Sensys Traffic 

Concordia Maritime Midsona Shelton Petroleum 

Connecta Moberg Derma Sigma  

Consilium MSC konsult SinterCast 

CTT systems MultiQ international Softronic 

Cybercom Nederman Holding StjärnaFyrkant 

DGC one Net insight Studsvik 

DORO Nordic mines Svedbergs AB 

Duroc Nordic Service Part. Holdning TradeDoubler 

Elanders NOTE Transcom Worldwide
17

 

Electra gruppen Novotek Uniflex 

Elos Odd Molly VBG Group 

Endomines OEM Vitec Software Group
18 

Enea OPCON Vitrolife 

eWork scandianavia Orexo Xano Industries 
 

 

                                                           
16

 Redovisar i Euro 
17

 Redovisar i Euro 
18

 Redovisar i brittiska pund 
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8.2 Företag exkluderade i regressionen19 

Svolder Finanssektor 

NAXS Nordic Finanssektor 

Havsfrun investment Finanssektor 

Novestra Finanssektor 

Catena Finanssektor 

Luxonen Finanssektor 

Midway Finanssektor 

Traction Finanssektor 

Allenex Stora engångsnedskrivningar 

Karolinska develpoment Stora engångsnedskrivningar 

PA Resources Stora engångsnedskrivningar 

Anoto Stora engångsnedskrivningar 

RNB retails Brutet räkenskapsår 

Venue Retail Group Brutet räkenskapsår 

Bergs timber  Brutet räkenskapsår 

Diamyd medical Brutet räkenskapsår 

Oasmia  Brutet räkenskapsår 

Lagercrantz Brutet räkenskapsår 

MQ holding Brutet räkenskapsår 

Epicept Negativt eget kapital 

Etrion Svårtillgänglig information 

Dedicare Svårtillgänglig information 

Coastal contact Svårtillgänglig information 

Arctic paper Svårtillgänglig information 

Trigon agri Svårtillgänglig information 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Se avsnitt 3.3 
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8.3 Insamlad data 

Företag OSA OSL
 

SS FS ln(FS ) VDE Rt KF Dummy KF 

Acando 0,67 1,00 6 1100481 13,91 3665 0,06 2 1 

Addnode AB 0,88 0,88 8 1148600 13,95 2956 0,09 2 1 

Alltele 1,00 0,60 5 256794 12,46 2460 -0,04 1 1 

Arcam 0,83 1,00 6 88644 11,39 1624 0,06 1 1 

Arise Windpower 1,00 0,83 6 2075000 14,55 2300 0,02 0 0 

Artimplant 1,00 1,00 5 46904 10,76 1972 -0,50 2 1 

Aspiro 0,83 1,00 6 288266 12,57 2800 -0,15 1 1 

Avega group 0,60 0,80 5 105100 11,56 2659 0,26 2 1 

BE group 1,00 0,88 8 2632000 14,78 5010 0,01 2 1 

Beijer Electronics 0,86 0,86 7 1342334 14,11 5762 0,07 2 1 

Bioinvent 1,00 1,00 8 138030 11,84 2045 -0,39 1 1 

Biotage 0,83 1,00 6 693427 13,45 4008 0,05 1 1 

Björn Borg 0,88 0,88 8 564005 13,24 2487 0,18 2 1 

Bongljungdahl 0,43 0,86 7 2546638 14,75 3861 -0,01 1 1 

Boule diagnostics 0,67 0,83 6 200605 12,21 2361 0,04 2 1 

BTS Group AB 0,80 0,80 5 482993 13,09 4352 0,12 1 1 

Cavotec 1,00 0,64 11 1201676 14,00 4338 0,03 2 1 

CellaVision 0,83 1,00 6 162501 12,00 2250 0,09 1 1 

Cision 0,88 0,88 8 2049625 14,53 5657 0,04 2 1 

Concordia Maritime 0,67 1,00 6 3460800 15,06 4094 0,02 0 0 

Connecta 1,00 1,00 6 345975 12,75 2582 0,17 3 1 

Consilium 0,60 0,60 5 774800 13,56 2004 0,04 1 1 

CTT systems 0,83 1,00 6 105100 11,56 1843 0,17 1 1 

Cybercom 0,67 1,00 6 1528900 14,24 3038 -0,10 1 1 

DGC one 0,60 0,60 5 229117 12,34 1830 0,12 1 1 

DORO 0,80 0,80 5 337100 12,73 2308 0,19 1 1 

Duroc 0,43 0,86 7 313700 12,66 2002 0,04 0 0 

Elanders 0,71 0,86 7 2012300 14,51 5148 0,03 1 1 

Electra gruppen 0,60 1,00 5 318801 12,67 1934 0,05 1 1 

Elos 0,67 0,83 6 486904 13,10 1957 0,03 1 1 

Endomines 1,00 1,00 7 457504 13,03 1963 -0,02 2 1 

Enea 1,00 1,00 5 660754 13,40 2189 -0,01 1 1 

eWork scandianavia 0,43 0,86 7 572798 13,26 2354 0,06 1 1 

Feelgood Sverige 0,57 1,00 7 341356 12,74 2251 0,03 1 1 

Fingerprint cards 0,67 1,00 6 86329 11,37 2058 0,03 1 1 

Finnvedenbulten 1,00 1,00 5 1875100 14,44 3700 0,06 0 0 

Formpipe software 0,80 1,00 5 185960 12,13 1810 0,08 0 0 

Geveko 0,67 1,00 6 900516 13,71 6732 -0,11 2 1 

Global health 

partner 0,67 0,83 6 839300 13,64 2900 -0,04 

1 1 

Hemtex 0,67 0,67 6 623092 13,34 3920 -0,20 2 1 

HMS networks 0,71 1,00 7 392419 12,88 1519 0,14 2 1 

IAR systems 0,80 0,80 5 744200 13,52 5193 0,05 1 1 
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Image systems 1,00 0,75 4 45400 10,72 3500 -0,35 0 0 

Intellecta B 0,57 0,86 7 555600 13,23 3716 0,04 1 1 

ITAB shop AB 0,67 0,83 6 2087138 14,55 3361 0,05 2 1 

KABE  0,43 0,71 7 745606 13,52 1980 0,14 2 1 

Karo bio 1,00 1,00 5 409482 12,92 4049 -0,78 2 1 

Know IT 1,00 1,00 6 1514816 14,23 1841 0,08 2 1 

Lammhults 0,67 1,00 6 744100 13,52 2583 0,01 1 1 

Malmbergs 

elektriska 0,60 0,60 5 343289 12,75 1318 0,15 

1 1 

Micro systemation  0,75 0,75 4 86388 11,37 2451 0,23 0 0 

Micronic My Data 0,83 1,00 6 1713797 14,35 4881 -0,05 2 1 

Midsona 0,60 1,00 5 1176000 13,98 3107 0,03 1 1 

Moberg Derma 1,00 0,83 6 12383 9,42 1780 -0,12 1 1 

MSC konsult 1,00 0,75 4 31666 10,36 3124 -0,01 1 1 

MultiQ 

international 1,00 1,00 5 82402 11,32 1999 0,01 

0 0 

Nederman Holding 0,71 0,86 7 1653100 14,32 4074 0,05 1 1 

Net insight 0,71 1,00 7 530788 13,18 4074 0,09 1 1 

Nordic mines 1,00 1,00 6 606164 13,31 1162 -0,03 0 0 

Nordic Service Part 0,83 0,50 6 341724 12,74 2072 0,01 0 0 

NOTE 0,83 0,83 6 693500 13,45 6498 0,06 0 0 

Novotek 0,80 1,00 5 155097 11,95 1386 0,06 0 0 

Odd Molly 0,50 0,83 6 171012 12,05 1180 0,08 3 1 

OEM 0,33 1,00 6 931600 13,74 4600 0,13 0 0 

OPCON 0,50 0,83 6 866687 13,67 3264 -0,06 1 1 

Orexo 0,75 1,00 8 712691 13,48 10127 -0,62 1 1 

Ortivus 0,80 1,00 5 83508 11,33 1501 -0,56 2 1 

Partner TECH 0,71 0,86 7 1280400 14,06 5087 0,00 1 1 

Phonera 0,83 1,00 6 326702 12,70 2081 0,16 0 0 

Poolia 0,80 0,80 5 388304 12,87 3930 0,04 3 1 

Precise Biometrics 1,00 1,00 5 48091 10,78 2747 -0,59 3 1 

Prevas 0,71 1,00 7 290024 12,58 3425 0,11 2 1 

Pricer 1,00 1,00 4 640690 13,37 7211 0,20 0 0 

Proact IT  0,80 1,00 5 870971 13,68 4613 0,02 1 1 

probi 1,00 1,00 5 135117 11,81 2122 0,11 1 1 

Profilgruppen 0,83 0,83 6 545200 13,21 2274 0,01 2 1 

Ray search 

labratories 0,75 1,00 4 255926 12,45 4165 0,07 

0 0 

Readsoft 1,00 1,00 6 609910 13,32 2471 0,09 1 1 

Rederi AB 

transatlantic 0,50 1,00 6 5110973 15,45 2918 -0,08 

0 0 

Rejler 0,86 0,71 7 539614 13,20 1029 0,11 2 1 

Rotternos 1,00 1,00 4 1494000 14,22 7100 -0,10 1 1 

Rörvik timber 1,00 1,00 5 1467500 14,20 2500 -0,11 1 1 

Seamless 

distribution 0,67 1,00 6 37688 10,54 1830 -0,09 

0 0 
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Semcon 0,83 0,83 6 1130600 13,94 5000 0,06 2 1 

Sensys Traffic 1,00 1,00 5 171982 12,06 2230 -0,25 1 1 

Shelton Petroleum 0,86 0,86 7 333619 12,72 1404 0,00 1 1 

Sigma  0,71 0,86 7 865382 13,67 2290 0,08 2 1 

SinterCast 1,00 0,80 5 91700 11,43 2800 0,15 2 1 

Softronic 0,57 0,86 7 332200 12,71 1685 0,09 1 1 

StjärnaFyrkant 0,67 0,50 6 99252 11,51 4766 0,04 0 0 

Studsvik 0,57 1,00 7 1427023 14,17 3996 0,02 2 1 

Svedbergs AB 0,60 1,00 5 283190 12,55 1438 0,18 1 1 

TradeDoubler 1,00 1,00 7 1415725 14,16 5771 0,06 3 1 

Transcom 

Worldwide 0,71 1,00 7 3040078 14,93 3460 -0,13 

2 1 

Uniflex 0,75 1,00 4 347447 12,76 2400 0,13 2 1 

VBG Group 0,50 0,83 6 971790 13,79 2530 0,10 1 1 

Vitec Software 

Group 1,00 0,83 6 3120113 14,95 1293 0,09 

0 0 

Vitrolife 0,67 1,00 6 429388 12,97 3304 0,07 2 1 

Xano Industries 0,50 1,00 6 976360 13,79 2867 0,08 1 1 
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8.4 Källa till datainsamling 

Acando http://www.acando.se/Investor-Relations/Finansiella-rapporter/  

Addnode AB 

http://addnodegroup.com/Huvudmeny/Investor-Relations/ 

Undersidor/Rapporter-och-presentationer/  

Alltele http://www.alltele.se/om/investor-relations/finansiella-rapporter  

Arcam http://ir.arcam.se/finansiella-rapporter/arsredovisningar/  

Arise Windpower http://arisewindpower.se/sv/ir/finansiella-rapporter/arsredovisningar  

Artimplant http://www.artimplant.com/investors-media/annual-reports.html  

Aspiro http://www.aspiro.com/en/Aspiro-Group/Investorrelations/Annual-reports/ 

Avega group http://www.avegagroup.se/sv/Finansiell-information/Rapportarkiv/  

BE group http://vp062.alertir.com/?p=reports&afw_lang=sv  

Beijer Electronics 

http://www.beijerelectronics.se/ 

web/web_se_corp_com.nsf/AllDocuments/D9ACAF3CD0ED8B6EC1256F1200374C51  

Bioinvent 

http://www.bioinvent.com/investors/financial-reports/ 

annual-reports-and-interim-reports.aspx  

Biotage http://www.biotage.com/DynPage.aspx?id=24191&mn1=2598&mn2=2601  

Björn Borg http://corporate.bjornborg.com/sv/finansiella-rapporter  

Bongljungdahl http://www.bongljungdahl.se/sv/investerare/arsredovisningar  

Boule diagnostics http://www.boule.se/investors-media/financial-reports/  

BTS Group AB http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/27265/ 

Cavotec http://investor.cavotec.com/annuals.cfm  

CellaVision http://www.cellavision.se/?id=5832 

Cision http://corporate.cision.com/Investor-Relations/Annual-reports/  

Concordia Maritime http://www.concordiamaritime.com/en/Investor-Zone/Annual-Reports/  

Connecta http://www.connectagroup.com/sv/Finansiellt/Finansiella-rapporter/  

Consilium http://consilium.se/group/financial-information/reports 

CTT systems http://ctt.se/hamta___147.aspx  

Cybercom http://www.cybercom.com/sv/Finans--press/Finansiell-information/Arsredovisningar/  

DGC one http://www.dgc.se/sv/Investerare/Rapporter/  

DORO http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/reports.aspx?id=12043&file=5  

Duroc http://www.duroc.com/ab/investerare/aarsredovisningar.aspx  

Elanders http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/reports.aspx?id=12216&file=5  

Electra gruppen http://www.electra.se/rapportarkiv.asp  

Elos http://elos.se/web/Aldre_arsredovisningar_1.aspx  

Endomines http://ir.endomines.com/reports.cfm  

Enea http://www.enea.se/Corporate/investors/Finansiellt/Rapporter/  

eWork scandianavia http://www.ework.se/Finansiella_rapporter  

Feelgood Sverige http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/27357/ 

Fingerprint cards 

http://www.fingerprints.com/Investor%20relations/ 

Financial%20report.aspx?sc_lang=sv-SE 

Finnvedenbulten http://www.finnveden.com/sv/FinnvedenBulten/Investerare/Rapporter/  

Formpipe software http://www.formpipe.com/sv/Investor-Relations/Finansiella-rapporter/2010/  

Geveko http://www.geveko.se/?p=ir&s=reports&afw_lang=sv  

Global health partner http://www.globalhealthpartner.com/sv/investor-relations/finansiellarapporter.html  

Hemtex http://ir.hemtex.com/sv/rapportarkiv  

http://www.acando.se/Investor-Relations/Finansiella-rapporter/
http://addnodegroup.com/Huvudmeny/Investor-Relations/Undersidor/Rapporter-och-presentationer/
http://addnodegroup.com/Huvudmeny/Investor-Relations/Undersidor/Rapporter-och-presentationer/
http://www.alltele.se/om/investor-relations/finansiella-rapporter
http://ir.arcam.se/finansiella-rapporter/arsredovisningar/
http://arisewindpower.se/sv/ir/finansiella-rapporter/arsredovisningar
http://www.artimplant.com/investors-media/annual-reports.html
http://www.aspiro.com/en/Aspiro-Group/Investorrelations/Annual-reports/
http://www.avegagroup.se/sv/Finansiell-information/Rapportarkiv/
http://vp062.alertir.com/?p=reports&afw_lang=sv
http://www.beijerelectronics.se/web/web_se_corp_com.nsf/AllDocuments/D9ACAF3CD0ED8B6EC1256F1200374C51
http://www.beijerelectronics.se/web/web_se_corp_com.nsf/AllDocuments/D9ACAF3CD0ED8B6EC1256F1200374C51
http://www.bioinvent.com/investors/financial-reports/annual-reports-and-interim-reports.aspx
http://www.bioinvent.com/investors/financial-reports/annual-reports-and-interim-reports.aspx
http://www.biotage.com/DynPage.aspx?id=24191&mn1=2598&mn2=2601
http://corporate.bjornborg.com/sv/finansiella-rapporter
http://www.bongljungdahl.se/sv/investerare/arsredovisningar
http://www.boule.se/investors-media/financial-reports/
http://investor.cavotec.com/annuals.cfm
http://www.cellavision.se/?id=5832
http://corporate.cision.com/Investor-Relations/Annual-reports/
http://www.concordiamaritime.com/en/Investor-Zone/Annual-Reports/
http://www.connectagroup.com/sv/Finansiellt/Finansiella-rapporter/
http://consilium.se/group/financial-information/reports
http://ctt.se/hamta___147.aspx
http://www.cybercom.com/sv/Finans--press/Finansiell-information/Arsredovisningar/
http://www.dgc.se/sv/Investerare/Rapporter/
http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/reports.aspx?id=12043&file=5
http://www.duroc.com/ab/investerare/aarsredovisningar.aspx
http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/reports.aspx?id=12216&file=5
http://www.electra.se/rapportarkiv.asp
http://elos.se/web/Aldre_arsredovisningar_1.aspx
http://ir.endomines.com/reports.cfm
http://www.enea.se/Corporate/investors/Finansiellt/Rapporter/
http://www.ework.se/Finansiella_rapporter
http://www.fingerprints.com/Investor%20relations/Financial%20report.aspx?sc_lang=sv-SE
http://www.fingerprints.com/Investor%20relations/Financial%20report.aspx?sc_lang=sv-SE
http://www.finnveden.com/sv/FinnvedenBulten/Investerare/Rapporter/
http://www.formpipe.com/sv/Investor-Relations/Finansiella-rapporter/2010/
http://www.geveko.se/?p=ir&s=reports&afw_lang=sv
http://www.globalhealthpartner.com/sv/investor-relations/finansiellarapporter.html
http://ir.hemtex.com/sv/rapportarkiv
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HMS networks 

http://investors.hms.se/ 

extra/pod/?id=47&module_instance=1&action=pod_show&lang=sv&navid=47  

IAR systems http://www.iar.com/en/Investors/Financial-reports/ 

Image systems http://ir.imagesystems.tv/?get=content&action=view&id=127-4  

Intellecta B http://www.intellecta.se/Start/Investerare/Rapporter  

ITAB shop AB http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/39160/ 

KABE  http://www.kabe.se/se/finansiella-rapporter/  

Karo bio http://www.karobio.com/investormedia/financial-reports 

Know IT 

http://www.knowitgroup.com/sv/Finansiell-information/ 

Rapporter/Arsredovisning-och-rapporter-2012/  

Lammhults http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/reports.aspx?id=12315&file=5  

Malmbergs elektriska http://www.malmbergs.com/frmDynamicPage_new.aspx?pageId=13  

Micro systemation  http://investor.msab.com/financials.cfm  

Micronic My Data 

http://micronic.se/www/main.nsf/content.xsp?action 

=openDocument&documentId=D1025154DCDA42C9C125771F006757D2&cat=C77  

Midsona http://www.midsona.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Arsredovisningar/  

Moberg Derma http://www.mobergderma.se/%c3%85rsredovisningar.aspx  

MSC konsult http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/12289/ 

MultiQ international http://multiq.com/se/investors/reports.php  

Nederman Holding http://www.nederman.se/about/investerare/finansiella-rapporter  

Net insight http://www.netinsight.net/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/  

Nordic mines http://www.nordicmines.com/sv/finansiella-rapporter-0  

Nordic Service Part. 

http://www.nordicservicepartners.se/foer-investerare/ 

finansiella-rapporter/aarsredovisningar.aspx  

NOTE http://www.note.eu/sv/Investor-relations/Rapporter/  

Novotek http://www.novotek.se/investor-relations/finansiella-rapporter  

Odd Molly https://oddmolly.com/investors-sv/investor-relations/financial-reports  

OEM http://www.oem.se/sv/investerarrelationer/arsredovisningar/2010-2  

OPCON http://www.opcon.se/web/Rapporter_1_2.aspx  

Orexo http://www.orexo.com/sv/Investerare/Delarsrapporter/  

Ortivus http://www.ortivus.se/en-gb/Investor--Media/Financial-Reports/  

Partner TECH http://www.partnertech.se/en/Investors/Reports/Annual%20reports.aspx  

Phonera http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/23038/ 

Poolia http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/22905/poolia-ab 

Precise Biometrics http://www.precisebiometrics.com/financial-reports 

Prevas http://www.prevas.se/redovisning.html  

Pricer http://www.pricer.com/sv/Om-Pricer/Investerarrelationer/  

Proact IT  http://www.proact.se/About_us/investor_relations/reports/  

probi http://probi.se/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/  

Profilgruppen http://www.profilgruppen.se/koncern/investerare/ekonomiska-rapporter/  

Ray search 

labratories http://www.raysearchlabs.com/ReportArchivePage____246.aspx?epslanguage=SV  

Readsoft http://www.readsoft.com/investors/financials/financial-reports-and-ir-presentations  

Rederi AB 

transatlantic http://www.rabt.se/Investor-Relations/Finansiella-Rapporter/Arsredovisningar/  

Rejler http://www.rejlers.se/Index.aspx?PageID=1053  

http://investors.hms.se/extra/pod/?id=47&module_instance=1&action=pod_show&lang=sv&navid=47
http://investors.hms.se/extra/pod/?id=47&module_instance=1&action=pod_show&lang=sv&navid=47
http://www.iar.com/en/Investors/Financial-reports/
http://ir.imagesystems.tv/?get=content&action=view&id=127-4
http://www.intellecta.se/Start/Investerare/Rapporter
http://www.kabe.se/se/finansiella-rapporter/
http://www.karobio.com/investormedia/financial-reports
http://www.knowitgroup.com/sv/Finansiell-information/Rapporter/Arsredovisning-och-rapporter-2012/
http://www.knowitgroup.com/sv/Finansiell-information/Rapporter/Arsredovisning-och-rapporter-2012/
http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/reports.aspx?id=12315&file=5
http://www.malmbergs.com/frmDynamicPage_new.aspx?pageId=13
http://investor.msab.com/financials.cfm
http://micronic.se/www/main.nsf/content.xsp?action=openDocument&documentId=D1025154DCDA42C9C125771F006757D2&cat=C77
http://micronic.se/www/main.nsf/content.xsp?action=openDocument&documentId=D1025154DCDA42C9C125771F006757D2&cat=C77
http://www.midsona.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Arsredovisningar/
http://www.mobergderma.se/%c3%85rsredovisningar.aspx
http://multiq.com/se/investors/reports.php
http://www.nederman.se/about/investerare/finansiella-rapporter
http://www.netinsight.net/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/
http://www.nordicmines.com/sv/finansiella-rapporter-0
http://www.nordicservicepartners.se/foer-investerare/finansiella-rapporter/aarsredovisningar.aspx
http://www.nordicservicepartners.se/foer-investerare/finansiella-rapporter/aarsredovisningar.aspx
http://www.note.eu/sv/Investor-relations/Rapporter/
http://www.novotek.se/investor-relations/finansiella-rapporter
https://oddmolly.com/investors-sv/investor-relations/financial-reports
http://www.oem.se/sv/investerarrelationer/arsredovisningar/2010-2
http://www.opcon.se/web/Rapporter_1_2.aspx
http://www.orexo.com/sv/Investerare/Delarsrapporter/
http://www.ortivus.se/en-gb/Investor--Media/Financial-Reports/
http://www.partnertech.se/en/Investors/Reports/Annual%20reports.aspx
http://www.bolagsfakta.se/borsbolag/visa/id/22905/poolia-ab
http://www.precisebiometrics.com/financial-reports
http://www.prevas.se/redovisning.html
http://www.pricer.com/sv/Om-Pricer/Investerarrelationer/
http://www.proact.se/About_us/investor_relations/reports/
http://probi.se/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/
http://www.profilgruppen.se/koncern/investerare/ekonomiska-rapporter/
http://www.raysearchlabs.com/ReportArchivePage____246.aspx?epslanguage=SV
http://www.readsoft.com/investors/financials/financial-reports-and-ir-presentations
http://www.rabt.se/Investor-Relations/Finansiella-Rapporter/Arsredovisningar/
http://www.rejlers.se/Index.aspx?PageID=1053
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Rotternos http://www.rottneros.com/sv/investerare/arsredovisningar  

Rörvik timber http://www.rtimber.se/sv/finansiell-information/finansiella-rapporter2/arsredovisning/  

Seamless distribution http://ir.seamless.se/annuals.cfm  

Semcon http://www.semcon.com/sv/Finansiellt/Rapporter/Arsredovisning/  

Sensys Traffic http://www.sensys.se/web/Arsredovisningar_1.aspx  

Shelton Petroleum http://www.sheltonpetroleum.com/index.php?page=reports-2&hl=sve  

Sigma  http://www.sigma.se/Finans/Finansiella-rapporter/  

SinterCast http://www.sintercast.com/investor/annual-reports 

Softronic http://www.softronic.se/sv/Investor-relations/Rapporter/  

StjärnaFyrkant http://www.stjarnafyrkant.se/investerare/arsredovisningar/  

Studsvik http://www.studsvik.com/sv/Investerare/Rapporter/  

Svedbergs AB http://www.svedbergs.se/rapporter  

TradeDoubler 

http://financials.tradedoubler.com/ 

sv/Rapporter--Media/Finansiella-rapporter/Arsredovisningar/  

Transcom Worldwide http://www.transcom.com/sv/Investor-Relations/Reports/Annual-Reports/ 

Uniflex 

http://www.uniflexgroup.com/ 

192/29.html?showFolder=19.34d8785812fd178ec94800022208  

VBG Group 

http://www.vbggroup.com/sv/ 

finansiell_information/finansiella_rapporter/arsredovisningar/  

Vitec Software Group http://www.vitec.se/investorrelations/Pages/arsredovisningar.aspx  

Vitrolife http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Finansiella-rapporter/#2203 

Xano http://www.xano.se/xano_finansiell_information/xano_rapporter  

 

8.5 Egna reflektioner 
Jag har haft ett huvudmål med denna uppsats och det är att utveckla förmågan att använda 

statistiska metoder på verkliga problem. I statistikkurserna är det mest teori och metoder som 

kompletteras med förenklade praktiska problem. Dessa praktiska problem är konstruerade för 

att få en inblick i hur det funkar i verkligheten men sällan tillräckligt för att studenter på allvar 

ska kunna ta sig an dessa. I skolan får man oftast ett högt R
2
, normalfördelade resttermer och 

homogena varianser endast med en liten åtgärd som på förhand är konstruerad för detta syfte. 

Verkligheten förhåller sig på ett annat sätt. Det är mycket svårt att konstruera en 

regressionsmodell som har rätt variabler, rätt antal variabler och rätt funktionell form. Denna 

uppsats har gett mig förståelse för hur processen att bygga en regressionsmodell i verkligheten 

går till och vilka hinder som kan uppstå på vägen, men samtidigt också färdigheter inom 

modellbyggandet. För att kunna bygga en regressionsmodell enligt ovanstående så behövs det 

också kunskap i ämnet som studeras. Jag har lärt mig att studera vetenskapliga artiklar och 

sortera bort material för att fokusera på ett mindre område och fördjupa mig inom det vilket 

också underlättar problematiken med att välja och konstruera variabler i regressionen. Jag har 

gått igenom många studier på bolagsstyrning vilket resulterat i att faktakunskaperna inom 

området bolagsstyrning nu är goda. Även mina kunskaper om generell uppsatsskrivning har 

ökats markant. Arbetsfördelning har fördelat sig så att jag har fokuserat mer på statistikdelen 

på grund av mina bättre förkunskaper inom området, men i övrigt har arbetet fördelats lika. 

Andreas Rasku 
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Valet av område var inte svårt för oss. Andreas är väldigt intresserad av ämnet, och jag tyckte 

det verkade som ett intressant ämne. Under kursen Externredovisning IV på höstterminen 

2012 nämndes skandalerna som hände i USA och Europa, vilket gjorde ämnet mer intressant 

för min egen del. I kursen gjorde vi även en inlämningsuppgift som skulle förbereda oss inför 

examensarbetet, vilket var till stor hjälp när vi väl börja skriva vårt examensarbete. 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan tillämpning av Kodens regler 

kopplade till styrelsen och företagets lönsamhet. Vi valde Small Cap företagen i Sverige 

eftersom det inte har gjorts några tidigare forskningar inom ämnet i Sverige. 

Det har det gjorts flera tidigare studier i andra länder, vilket har hjälpt oss väldigt mycket på 

vägen. För vår del var metoddelen den svåraste delen som vi har lagt ner mest tid på. 

Eftersom vi valde att göra en kvantitativ studie, gick det mycket tid till att samla data från 

företagens hemsidor och årsredovisningar. Det blev väldigt långa dagar under några veckor 

när data vi behövde skulle samlas in, därefter gick skrivandet väldigt fort. Det som har 

underlättat för oss är att vi har hela tiden lagt upp olika tidsplaner och mål som vi har hållit 

oss till. 

Vårt samarbete har från allra första början fungerat väldigt bra och vi har fördelat 

arbetsuppgifterna på ett bra och effektivt sätt. Andreas och jag har tidigare arbetat 

tillsammans och det har alltid fungerat bra. Det är viktigt att arbeta med en person som det 

klickar med när uppsatsen sträcker sig över en längre tid. Vi har även utnyttjat varandras 

styrkor på ett effektivt sätt vilket i sin tur gjort att hela denna resa har flutit på bra.  

För min del har jag lärt mig väldigt mycket under denna tid som vi har skrivit examensarbetet. 

Efter alla företagshemsidor och årsredovisningar vi har gått genom har jag fått ett större 

perspektiv över hur aktieföretagen i Sverige sköts, och även hur olika företagen kan vara. För 

min del tyckte jag det var intressant att göra en kvantitativ studie, jag har aldrig gjort det 

tidigare, och tycker den ger ett mycket tydligare resultat än vad en kvalitativ studie gör. Jag 

har även fått kunskaper om bolagsstyrning i allmänhet och hur en uppsats ska skrivas på ett 

akademiskt sätt.  

Marcus Josefsson 

    


