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ABSTRAKT 

Uppsatsens titel:  Bolagsstyrningsrapportens placering – vilka faktorer påverkar 

valet av placering  

Datum för examination: 7 juni 2013 

Kurskod:  FE6073 kandidatuppsats inriktning Revisor/ Controller  

Författare:  Emelie Nilsson & Michelle Spalding 

Handledare:  Elin Smith  

Nyckelord:  Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsstyrningsrapporter, 

bolagsstyrningsupplysningar, årsredovisning, placering, 

Stockholmsbörsen.  

Syfte:  Syftet med studien är att förklara vilka faktorer som påverkar 

svenska noterade bolag val av placering av 

bolagsstyrningsrapporten när lagen ger olika alternativ. 

Metod:  Vald forskningsfilosofi är positivistisk, forskningsstrategin är 

deduktiv och insamlingsmetoden är kvantitativ. 

Teoretiskt perspektiv:  Som stöd för den beroende (placering) och oberoende faktorerna 

används agentteorin, Positive Accounting Theory, Accounting 

choice, legitimitets-, intressent-, och institutionellteori.  

Empiri:     Urvalet består av 249 bolag. Empirin består av bolagens 

årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter för räkenskapsår 

2011 eller vid brutet räkenskapsår 2010/2011.  

Begränsningar: En begränsning i studien är att den bygger på observationer från ett 

verksamhetsår varför det inte är säkert att resultatet blivit 

detsamma om en jämförelse mellan flera verksamhetsår hade 

gjorts.  

Slutsats:  Faktorerna storlek och tillväxt förklarar placeringen utav 

bolagsstyrningsrapporten i svenska noterade bolag.   

Bidrag:  Utrett möjliga faktorer som kan förklara placeringen utav 

bolagsstyrningsrapporten för svenska noterade bolag. 
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ABSTRACT 

Title: Corporate Governance Report Placement - which Factors influence 

the Choice of Placement 

Date of Examination: June 7, 2013 

Course:  Bachelor Thesis in Business Administration, 15 Swedish Credits 

(15 ECTS), Major in Accounting. 

Authors:  Emelie Nilsson & Michelle Spalding 

Supervisor: Elin Smith   

Key Words:  Swedish Code of Corporate Governance, Corporate Governance 

report, Corporate Governance Disclosure, Annual Report, 

Placement, Swedish Stock Market.  

Purpose:  The purpose of this study is to explain which factors that affects 

Swedish listed companies choice of placement for the corporate 

governance report when the regulation gives different options. 

Methodology:  The chosen research philosophy is positive, research strategy is 

deductive and methodology is quantitative. 

Theoretical Perspectives: As support for the dependent (placement) and independent factors 

agency theory, positive accounting theory, accounting choice, 

legitimacy-, stakeholder-, and institutional theory are used.

  

Empirical foundation:  The sample consists of 249 companies. The empirical data consists 

of the companies Annual reports and Corporate Governance 

reports for financial year 2011 or when split financial year, 

2010/2011.  

Limitations: A limitation of the study is that it is based on observations from 

only one year why it is not certain that the results should have been 

the same if a comparison between several years had been done. 

Conclusions:   The factors size and growth explain the placement of the 

Corporate Governance Report in Swedish listed companies. 
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FÖRORD 

Det har varit tio intensiva, men givande, veckor för att sammanställa den här 

kandidatuppsatsen. Bolagsstyrning och bolagsstyrningsrapporten för svenska noterade bolag 

var för oss båda nya ämnen som vi tidigare inte har någon erfarenhet ifrån vilket har gjort den 

här tiden till en inspirerade men lärorik utmaning.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Elin Smith för hennes engagemang, vägledning 

och betydelsefulla kommentarer under uppsatsens gång. Vi vill även tacka Pierre Carbonnier 

för hans hjälp och synpunkter vid utformningen av den statistiska analysen.    
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1. Inledning 

Nedan ges en bakgrund till Svensk kod för bolagsstyrning samt en introduktion till de olika 

placeringsvalen för bolagsstyrningsrapporten. 

1.1 Bakgrund 

Efter de globala finansiella skandalerna så som Enron och WorldCom har upplysningar om 

bolagsstyrning blivit allt viktigare (Alkhafaji, 2007; Dnes, 2005). I både Amerika och Europa 

har bolagsstyrning fått ett ökat fokus på bolagsstyrning, och lagstiftning om bolagsstyrningen 

har utvecklats sedan de finansiella skandalerna. Det är inte bara den finansiella informationen 

som ger investerarna en rättvisande bild av bolaget. För att kunna få en tydlig och rättvisande 

bild behöver intressenterna även information om sådant som bolagets värderingar, aktiviteter 

och bolagsstyrning (Dnes, 2005). En bolagsstyrningskod ger bolaget möjlighet att minska 

intressekonflikter mellan bolaget och dess intressenter (Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, 

2010a; Soobaroyen & Mahadeo, 2012).  Den svenska koden för bolagsstyrning 

introducerades under mitten av 2000 – talet efter den kritik som riktats mot det svenska 

näringslivet åren före den svenska koden för bolagsstyrning lagstadgades. Syftet med den 

svenska koden för bolagsstyrning är att återupprätta aktiemarknadens och näringslivets 

förtroende för de svenska noterade bolagen och på så vis säkerställa tillgången av privata 

aktieägares kapital (Ollevik, 2004).    

För svenska bolag, noterade på reglerade marknader, finns det regler om upprättandet av 

bolagsstyrningsrapporter. Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen reglerar uppförandet av 

bolagsstyrningsrapporter. Svensk kod för bolagsstyrning (hädanefter kallad ”Koden”) finns 

som ett komplement till lagstiftningen vilken tar upp det praktiska upprättandet av 

bolagsstyrningsrapporter (Aktiebolagslagen 2005:551, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2010b, Årsredovisningslagen 6:6-8 1995:1554). Koden har funnits sedan 2005 då den första 

praxis för bolagsstyrningsrapporter började gälla. Sedan dess har Koden omformats två 

gånger, det på grund av nationella och internationella lagändringar, för att slutligen anta den 

form den har idag (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010c). Den senaste ändringen av 

Koden började gälla från och med första februari 2010 (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2009). Koden har riktlinjer vilka bolag som uppfyller kraven för att rapportera en 

bolagsstyrningsrapport är förpliktade att tillämpa (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2010d). Koden för bolagsstyrningsrapporten går efter principen ”följ eller förklara”, antingen 
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ska koden följas eller så ska det finnas en förklaring till varför koden i det specifika fallet inte 

följs (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010e).  

Koden reglerar vilken information som ska redogöras i bolagsstyrningsrapporten. Det ska 

finnas; information om bolagsstämman och aktieägarnas inflyttande vid bolagsstämman, val 

av styrelse och revisorer samt bolagets valberedning. Styrelsens uppgifter, sammansättning 

och storlek samt styrelseledamöternas uppdrag och information om styrelseordföranden ska 

också ingå i bolagsstyrningsrapporten. Slutligen ska det även finnas information om 

styrelsens arbetsformer och en utvärdering av styrelse och verkställande direktör samt 

ersättning till styrelse och företagsledare (Kollegiet för Svensk bolagsstyrning, 2009).   

Koden gäller för ”Svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 

marknad i Sverige.” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, s.3, 2009). Det finns två reglerade 

marknader i Sverige som omfattas av kodens regelverk, NASDAQ OMX Stockholm och 

NGM Equity. Bolagen vilka Koden berör ser vitt skilda ut, från små entreprenörsledda företag 

till stora företag verksamma på en global marknad (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2009). 

Bolagsstyrningsrapporten kan placeras antingen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, 

på valfritt ställe i årsredovisningen skild från förvaltningsberättelsen, i en rapport helt skild 

från årsredovisningen eller enbart på bolagets webbplats (Deloitte, 2009; Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2013; Årsredovisningslagen 6:8 1995:1554). På bolagens webbplats ska det 

även finnas en speciell avdelning för bolagsstyrningsfrågor samt bolagsstyrningsrapporter 

från de tre föregående åren med tillhörande revisionsberättelser för 

bolagsstyrningsrapporterna. I den här avdelningen ska det också finnas aktuell information 

angående styrelseledamöter, verkställande direktör och revisorer samt en redogörelse om 

systemet för ersättning till ledande befattningshavare. Informationen ska uppdaterats senast 

sju dagar från det att en förändring skett (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009; Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2013).  

Före införandet av bolagsstyrningskoden skedde en utredningen om Kodens införande. Den 

visade att en bolagsstyrningsrapport på bolagets webbplats ger en klarare och konsisare bild 

av bolagsstyrningen. Därför ska samtliga bolagsstyrningsrapporter finnas på bolagens 

webbplatser oavsett om de är placerade i årsredovisingen eller ej. Utredningen visade även att 

i de fall där bolagsstyrningsrapporten är inkluderad i årsredovisningen riskerar delar av 
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rapporten att bli upprepningar av det som redan är skrivet i förvaltningsberättelsen. Det här är 

dock löst genom att bolagen ges möjlighet att göra hänvisningar från 

bolagsstyrningsrapporten till andra delar av årsredovisningen, för att undvika upprepningar 

(Statens offentliga utredningar SOU 2004:130). 

1.2 Problemdiskussion 

Bolagsstyrningsrapporten kan placeras i förvaltningsberättelsen, i övriga årsredovisningen, i 

en rapport skild från årsredovisningen eller enbart på bolagets webbplats (Deloitte, 2009; 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2013; Årsredovisningslagen 6:8 1995:1554). Vad som 

påverkar var ett bolag väljer att presentera information beror ofta på var företagets intressenter 

önskar finna informationen. Olika bolag kan presentera information på olika ställen beroende 

på hur stor vikt de fäster på att nå ut med informationen, var andra liknande bolag placerar 

informationen, samt hur påtryckningen från staten med mera ser ut (Illia & Balmer, 2012). 

I de fall all information ett bolag vill förmedla är placerad i årsredovisningen ger det en tydlig 

bild av bolaget. Intressenterna får då en heltäckande bild över bolagets värderingar och 

åsikter. Informationen som ett bolag lämnar ut leder till att intressenterna får en djupare 

förståelse för bolaget (Arvidsson, 2011). Öhrlings PriceWaterhouseCooper (2012) har i sin 

årliga tävling angående bästa bolagsstyrningsrapport konstaterat att bolagstyrningsrapporter 

placerade i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen ger en bra och tydlig koppling till 

bolagets risktagande och ansvarstagande. 

Under den senaste tiden har tekniken utvecklats och bland annat internet har blivit ett 

vanligare alternativ för bolag att nå ut till sina intressenter (Gandia, 2008). Olika bolag har 

olika behov för kommunikation med sina intressenter, det leder till att en del bolag behöver 

andra kommunikationssätt, för information, än den traditionella årsredovisningen (Uyar, 

2011). 

I ett bolag finns den så kallade principal – agent problematiken. Det innebär att 

företagsledningen handlar efter sitt intresse och inte ägarnas intresse (Jensen & Meckling, 

1976). Positive Accounting Theory förklarar varför bolag väljer olika redovisningsmetoder. 

Grundat på agentteorins principal – agent problematik väljer företagsledningen den 

redovisningsmetod som ger dem fördelar (Watts & Zimmerman, 1978). Inom olika 

verksamhetsområden finns normer och förväntningar. För att ses som legitima organisationer 
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behöver bolagen följa de normer och förväntningar som finns på dem. Då olika 

verksamhetsområden har krav och förväntningar, på bolagen som verkar inom det området, 

tenderar bolag verksamma inom samma område agera likt de andra bolagen inom samma 

verksamhetsområde. Bolagens intressenter har alla krav och förväntningar på var de vill finna 

information om bolagen. Beroende på hur stor betydelse intressenten har för bolaget har 

intressenten makt över bolaget och kan därmed få bolaget att agera efter sina önskemål 

(Deegan & Unerman, 2011). 

Nedan presenteras faktorer som skulle kunna påverka bolagen val av placering av 

bolagsstyrningsrapporten. Större bolag har högre agentkostnader än mindre bolag, och utsätts 

i högre utsträckning för politiska åsikter och politiskt tryck (Watts & Zimmerman, 1978). 

Bland bolagen på large cap, NASDAQ OMX Stockholm, har revisionsbyrå Öhrlings 

PricewaterhouceCoopers sett en trend bland att stora bolag i hög utstreckning väljer att 

placera bolagsstyrningsrapproten i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen (Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, 2012). Ett bolags ägare består av vitt skilda innehav, från ägare med 

liten kapitalandel, vilka inte har speciellt mycket inflyttande över bolagets beslut, till ägare 

med stor kapitalandel vilka har makt och inflyttande över bolaget. Beroende på ägarens 

inflyttande och makt varierar ägarens förmåga att få bolaget att följa dennes önskemål (Blom, 

Kärreman & Svensson, 2012). I många länder ska bolagsstyrningsrapporten placeras i 

årsredovisningen (Kamal Hassan, 2012). Då kulturen är en faktor som spelar in då det gäller 

valmöjligheter är det vanligt att styrelsemedlemmar och ägare med utländsk bakgrund vill 

följa de traditioner de är vana vid (Emmanuel & Oyelere, 2002). Investerare ses som en 

betydelsefull intressent (Holder-Webb, Cohen, Nath, & Wood, 2008).  Bolag med hög tillväxt 

är ofta i stort behov av kapital (Vander Bauwhede & Willekens, 2008).  Därmed är denne 

intressents krav på bolaget något bolagen behöver följa för att uppfylla denne intressents 

önskemål (Deegan & Unerman, 2011).    

Bolag inom samma branscher upplyser ofta samma information som de andra bolagen 

verksamma inom samma bransch (Deegan & Unerman, 2011). För att ett bolag ska ses som 

legitimt är det viktigt för bolaget att följa de förväntningar som finns inom deras bransch 

(Mohd Ghazali, 2008). 

Kvalitén på de upplysningar ett bolag lämnar är en avgörande del för bolagets legitimitet 

(Brown & Hillegeist, 2007). En årsredovisning med hög kvalité är något ett bolag gärna visar 
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upp för intressenter då det bidrar till omvärldens uppfattning av bolaget som legitimt (Mohd 

Ghazali, 2008). En faktor som påverkar läsbarheten på årsredovisningar är längden. En lång 

årsredovisning kan leda till att intressenten vilken läser årsredovisningen ej förmår sig 

bibehålla intresset då denne läser årsredovisningen (Feng, 2008). Kathy Rao, Tilt & Lester 

(2012) påtalar vikten för bolagen att tillhandahålla både bolagsstyrnings- och CSR 

information på samma ställe då de båda ger betydelsefull information om bolaget. Arvidsson 

(2011) noterar vikten av att tillhandahålla all icke-finansiell information på samma ställe. Då 

det ger en tydligare bild av bolaget som helhet. 

Bolagsstyrningsrapporten är en sammanfattning av allt det bolagsstyrningsarbete som bolagen 

lägger ner. I bolagsstyrningsrapporterna skall det vara möjligt att utläsa hur styrelsen har 

arbetat under året, vilket har blivit allt viktigare efter de finansiella skandaler som drabbat den 

globala ekonomin den senaste tiden (Alkhafaji, 2007). Placeringen är därför av intresse då 

informationen är till för bolagens intressenter och olika val av placering ger olika synlighet åt 

rapporten. Det finns studier gjorda på upplysningar i bolags årsredovisningar och även studier 

som undersöker faktorer för andra placeringsalternativ såsom bolags webbplatser (Kamal 

Hassan, 2012). Däremot finns det få studier om bolagsstyrningsrapporters placering och 

därmed finns det ett forskningsgap som är relativt outforskat vilket följande studie kommer att 

bidra med. Studien är även av intresse eftersom den förklarar vilka faktorer som ligger bakom 

val av placering av bolagsstyrningsrapporten när bolagen kan välja mellan placering av 

bolagsstyrningsrapporten i förvaltningsberättelsen, annan plats i årsredovisningen eller som 

en separat rapport. Det vill säga, vad det är som avgör valet av placering av en rapport när 

bolagen har valmöjligheter. Valet av placering kan kopplas samman med Positive Accounting 

Theory och Accounting Choice Theory eftersom de båda teorierna förklarar ett bolags val av 

redovisningsprincip framför en annan (Deegan & Unerman, 2011; Watts, 1992; Watts & 

Zimmerman, 1978).   

Årsredovisningen och bolagens webbplatser är två olika former av kommunikationssätt och 

alternativ till marknadsföringskanaler som bolagen har (Illia & Balmer, 2012). I 

årsredovisningen finns utrymme att utforma rapporten utefter hur det passar bolagen och 

deras verksamhet. Gällande bolagsstyrningsrapporten ger lagen (Årsredovisningslagen 6:6-8 

1995:1554) flera olika alternativ för val av placeringen. De olika val ett bolag väljer att 

kommunicera med sina intressenter beror på sådant som; vad det är bolaget vill förmedla, hur 

kontrollerade den information de vill kommunicera är, samt påtryckningar från intressenter, 
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media och konkurrenter. Valet av kommunikationssätt har då som mål att uppfylla bolagens 

önskemål för att kommunicera med bolagets intressenter (Illia & Balmer, 2012). 

Som ovan beskrivet finns det flera olika val och kombinationer utav placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten. I den här studien är det vidare endast om bolagen väljer 

årsredovisningen, deras webbplats som är av intresse.  

1.3 Problemformulering  

Hur förklarar företagsspecifika-, industrispecifika- och rapportspecifika faktorer svenska 

noterade bolags placering utav bolagsstyrningsrapporten? 

1.4 Syftesformulering 

Syftet med studien är att förklara vilka faktorer som påverkar svenska noterade bolag val av 

placering av bolagsstyrningsrapporten när Årsredovisningslagen (6:8, 1995:1554) ger olika 

alternativ.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till studien följd av en problemdiskussion där 

studien problematisering beskrivs. Sedan presenteras forskningsfrågan och studiens syfte. 

Kapitel 2 Metod 

I metodkapitlet beskrivs studiens forskningsfilosofi, forskningsansats samt forskningsstrategi. 

Under varje avsnitt finns en förklaring till varför det tillvägagångssättet har valts. 

Kapitel 3 Insitutionalia 

Det tredje kapitlet beskriver bakgrunden och uppkomsten av Koden. Institutionalian har ej en 

teoretisk anknytning men bidrar med förståelse för Koden. 

Kapitel 4 Teoretiskreferensram 

I teorikapitlet presenteras vetenskaplig litteratur och teorier vilka är tillämpliga på valt ämne. 

Med stöd av vetenskaplig litteratur och teorier presenteras hypoteser vilka kommer att 

undersökas längre fram i studien. 

Kapitel 5 Empirisk metod 

Kapitel 5 tar upp hur data insamlats vilka mått som används samt vilka ger en presentation av 

studiens beroende- och oberoendevariabler.   

Kapitel 6 Empirisk analys 

I analysen presenteras och analyseras insamlad data. Hypoteserna testas för att sedan förkastas 

eller accepteras.  

Kapitel 7 Slutsats 

Slutligen presenteras studiens slutsats vilken svarar på problemformuleringen. Tillsammans 

med observationer och förslag till vidare forskning knyts studien samman
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2. Metod 

Vald forskningsfilosofi är positivistisk, forskningsstrategin är deduktiv och 

insamlingsmetoden är kvantitativ. 

2.1 Forskningsfilosofi  

Syftet med studien är att förklara placeringen av bolagsstyrningsrapporten med hjälp av olika 

faktorer. Dessa faktorer kommer bilda hypoteser vilka kommer att mäta och iaktta 

verkligheten. Det innebär att studien har en förklarande ansats och därmed har en positivistisk 

forskningsfilosofi (Bryman & Bell, 2011). Fördelen med en positivistisk forskningsfilosofi är 

att objekten som studeras betraktas objektivt utan forskarens egna värderingar. Kritik mot den 

här forskningsfilosofin är däremot att forskaren på förhand väljer vilken data som ska samlas 

in, vilka variabler som ska mätas samt målen med forskningen, vilket kan ge en allt för 

vinklad forskning (Deegan & Unerman, 2011) Den här studien syftar till att förklara 

placeringen av bolagsstyrningsrapporten, då studien har ett förklarande syfte passar det bäst 

med en forskningsfilosofi som syftar till att förklara (Bryman & Bell, 2011).  

2.2 Forskningsstrategi  

Den här studien är deduktiv eftersom hypoteserna utgår från befintliga företagsekonomiska 

teorier. Från de valda teorierna prövas hypoteserna. Därefter generaliseras det empiriska 

resultatet och tillsammans med de valda teorierna kan verkligheten förklaras. Anledningen till 

att den här studien är deduktiv är på grund av kopplingen mellan teori och empiri. Baserat på 

vad som redan är forskat om inom företagsekonomi kommer hypoteser utvecklas och sedan 

undersöka verkligheten, det skapar en förståelse för hypoteserna innan de blivit formulerade. 

En induktiv ansats hade inneburit insamling av material och sedan tillämpning av teorier 

vilket skulle kunna resultera i en smal teoretisk koppling. Ofta är deduktiv ansats kopplat till 

kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2011).  

2.3 Forskningsmetod 

Forskningsmetoden i den här studien är kvantitativ eftersom den bygger på en empirisk och 

kvantifierbar datainsamling som har bearbetats och analyserats till statistiska former med 

utgångspunkt i hypoteser. Kvantitativ forskningsmetod behandlar en stor mängd data 
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(Bryman & Bell, 2011), vilket studiens datainsamling gör. Den utgör en grund för att göra en 

bred undersökning och dra slutsatser från data insamlingen (Bryman & Bell, 2011).   

3. Institutionalia  

Nedan följer en beskrivning av Koden för bolagsstyrning samt dess uppkomst. Det här 

kapitlet är ett komplement till teorikapitlet för att utförligare beskriva Koden och dess 

innehåll. 

3.1 Kodens uppkomst 

Uppkomsten till forskningen om bolagsstyrning skedde i början på 1900- talet då separationen 

mellan ägarna och bolagen blev allt vanligare i takt med att bolagen växte sig allt större. 

Ägarstrukturen förändrades, aktiemarknaden utvecklades vilket ledde till att bolagen fick 

många spridda ägare istället för ett fåtal, och den publika företagsformen uppstod. Därmed har 

ägarna inte längre lika mycket kontroll över sina företag och en företagsledning anställdes 

(Berle & Means, 1932). Enligt Berle & Means (1932) vilka har utvecklat kontraktsteorierna, 

var det också vid den tiden som den intressekonflikt mellan ledningen och ägarna som 

kännetecknar agentteorin uppstod. Ett ökat fokus på bolagsstyrningen i forskningen, eller 

Corporate Governance som är den engelskspråkiga beteckningen, uppkom i mitten av 1990- 

talet då ett antal större företagsskandaler skedde i Storbritannien. Skandalerna berodde bland 

annat på brister i utövande av ägarstyrningen samt svagt styrelsearbete. Sedan dess har 

globala företagsskandalerna avlöst varandra vilket i sin tur har lett till att en rad förbättrade 

och nya lagstiftningar har tillkommit (Blom et al, 2012). I Sverige är ett sådant exempel 

införandet av Koden och kravet på en bolagsstyrningsrapport för de noterade svenska bolagen 

(Blom et al, 2012; Årsredovisningslagen 1995:1554).      

3.2 Koden 

Reglerna för bolagsstyrning är upptagna i Svensk kod för bolagsstyrning. Koden reglerar 

vilken information som ska finnas med i bolagsstyrningsrapporten. De olika avsnitten som 

ska finnas med i bolagsstyrningsrapporten är; bolagsstämman, val och arvodering av styrelse 

och revisor, styrelsens uppgifter, styrelsens storlek och sammansättning, styrelseledamots 

uppdrag, styrelseordförande, styrelsens arbetsformer, utvärdering av styrelse och 

verkställande direktör, ersättning till ledande befattningshavare samt information om 

bolagsstyrning (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009). 
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Bolagsstämman är aktiebolagets högst beslutande organ och det är där aktieägarna utövar sitt 

inflytande. För att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sitt inflytande ska uppgifter om 

bolagsstämman fastställas i samband med kvartalsrapporten, för det tredje kvartalet, lämnas 

på bolagets webbplats. I kallelsen ska ärenden som ska behandlas under stämman framgå. 

Under själva bolagsstämman ska styrelsen vara beslutsför, verkställande direktör och minst en 

ledamot från valberedningen ska närvara. Förslag på ordförande lämnas av valberedningen 

under årsstämman och ska även framgå i kallelsen, till protokolljusterare ska en aktieägare 

eller ombud som inte är anställd eller styrelseledamot utses. Stämman ska hållas på svenska 

och efter stämman ska protokollet från stämman finnas tillgängligt på bolagets webbplats 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009). 

De bolag som följer Koden måste ha en valberedning. Det är bolagsstämman som utser 

valberedningen och beslutar om ersättare i de fall en ledamot i valberedningen lämnar sin post 

under arbetstiden. Majoriteten av ledamöterna i valberedningen måste vara oberoende och i 

valberedningen ska det finnas minst tre ledamöter. Av ledamöterna i valberedningen får inte 

styrelseledamöterna vara i majoritet. På bolagets webbplats ska namnen på valberedningen 

finnas med samt information till aktieägarna om hur de kan lämna förslag. På bolagets 

webbplats ska det dessutom finnas information om de styrelseledamöterna som kan komma 

att bli omvalda. Det arbete som valberedningen har utfört ska presenteras under 

bolagsstämman (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009). 

Det är styrelsens uppgift att se till att bolaget drivs efter ägarnas intresse. Därmed är det 

styrelsen som ska godkänna i de fall den verkställande direktören har uppdrag som inte berör 

bolaget. Dessutom är det styrelsens uppgifter att; säkerhetsställa att information om bolaget är 

tillförlitlig, verifiera att det finns interna kontrollsystem, att bolaget följer lagar och regler, 

samt tillsätta en verkställande direktör (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009).  

I styrelsen ska det eftersträvas en mångsidighet både när det gäller könsfördelning, bakgrund 

och kompetens. Det för att se till att bolaget förvaltas så effektivt som möjligt. Av 

ledamöterna får högst en av dem arbeta i bolagets ledning eller ett dotterbolag till bolaget. Till 

bolaget ska dessutom majoriteten av ledamöterna vara oberoende enligt en särskild 

bedömning. Utöver det ska också minst två ledamöter vara oberoende mot de större 

aktieägarna, vilket även det ska kontrolleras genom en särskild bedömning. En ledarmot får 

inte vara vald för mer än en period i taget. 
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För att se till att bolaget drivs efter ägarnas intresse ska styrelseledamöter ha; kunskap om 

bolagets verksamhet, självständigt kunna bedöma styrelsens ärenden, samt se till att beslut 

som rör bolaget är fattade på en god grund (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009).  

Under årsstämman ska styrelseordförande väljas. I de fall då ordföranden lämnar sitt uppdrag 

som ordförande under den valda tiden ska en ny ordförande väljas fram tills nästa stämma. I 

de fall ordföranden är anställd i bolaget eller har uppdrag för bolaget utöver sitt 

ordförandeuppdrag ska det i arbetsfördelningen, för styrelse och verkställande direktör, klart 

framgå arbetsuppdelningen mellan ordföranden och den verkställande direktören. Det är 

ordförandens uppgift att se till så styrelsens uppdrag blir utförda. Det genom att; se till så det 

finns möjligheter för styrelsen att utföra sitt arbete, se till så ledamöterna har genomgått 

behövd utbildning, se till så styrelsen har kunskaper om bolaget, se till så kontakten med 

ägarna sker vid de fall det erfordras, samt se till att utvärdering av styrelsen sker årligen 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009).  

Minst en gång varje år ska styrelsen kontrollera så deras arbetsordning och instruktioner är 

aktuella och relevanta. I de fall då styrelsen har utskott ska det finnas information om vilka 

uppgifter utskotten har samt hur de ska redovisa sitt arbete till styrelsen. Det är styrelsens 

uppgift att se till så det finns fungerande intern kontroll i bolaget och att principer för såväl 

intern kontroll som finansiell rapportering följs. Styrelsen ska upprätta ett revisionsutskott och 

minst en gång om året ska styrelsen träffa bolagets revisor utan medverkan från den 

verkställande direktören. Det är också styrelsens uppgift att se till att bolagets 

halvårsrapporter eller niomånadersrapporter, vilket bolaget upprättar, blir granskade av 

revisorn (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009).  

Varje år ska styrelsen utvärdera styrelsearbetet och den verkställande direktörens arbete. 

Utvärderingen av styrelsearbetet ska sedan presenteras för valberedningen. (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2009). 

Gällande ersättning till ledamöterna ska det finnas ett särskilt ersättningsutskott som beslutar i 

ersättningsfrågor och följer och utvärderar ersättningsprogram och riktlinjer. Det är dock 

möjligt för hela styrelsen att utföra ett ersättningsutskotts uppgifter istället för att utse ett 

ersättningsutskott. Ledamöterna i utskottet ska ha kunskap och erfarenhet angående ersättning 

till ledamöter. Det är utskottets uppgift att se till att det inte förekommer några 

intressekonflikter då det handlar om externa uppdragstagare. Ersättning till ledande 
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befattningar ska följa förutbestämda kriterier och det ska finnas ett maxbelopp för ersättning. 

Vid de fall det finns aktie – eller aktierelaterade ersättningsprogram är det styrelsen som ska 

besluta om villkoren (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009). 

Varje år ska en bolagsstyrningsrapport ges ut. På bolagens webbplatser ska det finnas en 

särskild avdelning för bolagsstyrning där bolagsstyrningsrapporterna för de tre senaste åren 

ska finnas tillsammans med aktuell information om styrelseledamöter, verkställande direktör 

och revisor samt information om bolagets ersättningssystem till befattningshavare. Vid 

avvikelse från Koden ska information om varför avvikelsen skett finnas med i rapporten, lika 

så vilken lösning som valts istället för att följa Koden. Om inte information; vilken aktieägare 

som utsätt valberedning, styrelsens arbetsfördelning samt styrelseutskottens arbetsuppgifter 

och beslutanderätt, framgår i årsredovisningen ska det framgå i bolagsstyrningsrapporten 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009).  

Koden går efter principen följ eller förklara. Därigenom behöver inte Koden följas på alla 

punkter så länge det finns en förklaring till varför Koden inte följs vid det tillfället. I 

bolagsstyrningsrapporten ska bolagen beskriva hur de har tillämpat Koden och vid de fall 

bolagen valt att förklara istället för att följa Koden ska det framgå hur bolaget tillämpat Koden 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009). I de fall bolagsstyrningsrapporten är en del av 

årsredovisningen ska det finnas information om sådant som; aktieägare som kontrollerar mer 

än tio procent av rösterna, antal möjliga röster per person under stämman, bestämmande om 

tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt styrelsens bemyndigande för att ge ut 

nya aktier eller förvärva egna aktier, vilken redan har tagits upp i förvaltningsberättelsen 

behöver den ej upprepas i bolagsstyrningsrapporten. I de fall bolagsstyrningsrapporten är 

skild från årsredovisningen kan bolagen, istället för att upprepa informationen, hänvisa till var 

i förvaltningsberättelsen informationen finns (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2013). 

4. Teoretisk referensram 

Det här kapitlet innehåller i följande ordning; en teoretisk beskrivning av placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten, teorier kopplade till faktorer som kan antas styra placeringen utav 

bolagsstyrningsrapporten, samt hypoteser kopplade till de valda faktorerna.   
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4.1 Placering av Bolagsstyrningsrapporten 

Agentteorin  

Koden, men även Aktiebolagslagen, bygger på problematiken mellan principal och agent, det 

vill säga agentteorin (Blom et al, 2012). Agentteorin är en företagsekonomisk teori som utgår 

ifrån att mänskliga relationer kan ses som kontrakt, vilket förklarar förhållandet mellan 

principalen och agenten (jämför aktieägare och företagsledning) då företagsledningen 

förväntas agera efter sitt eget intresse och inte alltid efter aktieägarnas intresse. Det ger en 

informationsasymmetri mellan aktieägarna och företagsledare (Blom et al, 2012; Deegan & 

Unerman, 2011; Eisenhardt, 1989; Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976). Kontrakt 

upparbetas mellan involverande parter och uppföljningar görs för att säkerställa att parterna 

inte avviker från det avtalade kontraktet (Blom et al, 2012). Genom upplysningar om 

bolagsstyrning minskar informationsasymmetrin (Arvidsson, 2011). Bolagsstyrningskoders 

syfte är att minska informationsasymmetrier och bibehålla ägarnas förtroende för 

företagsledningen genom att säkerställa att bolaget drivs efter ägarnas intresse (Alkhafaji, 

2007; OECD, 1991). 

Inom bolagsstyrning är agentteorin det mest etablerade teoretiska perspektivet för att förstå 

och förklara hur bolagsstyrningen ska bli effektiv när aktieägandet och företagsledningen, det 

vill säga de som har till uppgift att sköta bolagets verksamhet, är separerat (Blom et al, 2012).  

Det kan uppstå en intressekonflikt mellan ägarna och företagsledningen när dessa grupper inte 

har samma mål, vilket också kan leda till en minskad ekonomisk effektivitet. En aktieägares 

mål är att få största möjliga avkastning på sitt investerade kapital medan företagsledningen 

kan sträva efter att tillgodose sina egna intressen, såsom att erhålla en hög ersättning, makt 

och prestige genom att utveckla ett större bolag (Blom et al, 2012; Jensen & Meckling, 1976). 

En annan utgångspunkt i agentteorin är att det uppkommer problem när beslutsfattandet i ett 

bolag görs av företagsledningen som inte samtidigt är bärare av risken, det vill säga inte 

riskerar det kapital som man som aktieägare investerat i bolaget (Blom et al, 2012).  

Positive Accounting Theory och Accounting Choice 

Grundat på agentteorin förväntas företagsledningen handla efter självintresse och därmed 

välja det redovisningssätt som ger dem en fördelaktig situation. Anledningen till val av en 

redovisningsmetod framför en annan kan förklaras med hjälp av Positive Accounting Theory 

(Deegan & Unerman, 2011; Watts & Zimmerman, 1978). Positive Accounting Theory 

fokuserar på förhållanden som finns inom ett bolag så som förhållandet mellan 
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företagsledningen och aktieägarna. För att få företagsledningen att agera efter aktieägarnas 

preferenser skapar organisationen mekanismer för att anpassa företagsledningens agerande till 

aktieägarnas önskemål och därigenom minska företagsledningens incitament att välja 

redovisningsmetoder som är fördelaktiga för dem själva och inte aktieägarna (Deegan & 

Unerman, 2011).  

Förklaringar till olika bolags val av redovisningsmetoder kan bero på exempelvis att större 

bolag utsätts i högre grad för kontroll av staten och därför väljer de redovisningsmetoder de 

vet underlättar kontrollen, eller en redovisningsmetod för att hålla nere vinsten och på så sätt 

undvika ökade skattekostnader. Det här kan leda till att bolag av olika storlek eller med olika 

förhållande mellan företagsledning och aktieägare väljer olika redovisningsmetoder (Watts & 

Zimmerman, 1978).   

Precis som Positive Accounting Theory försöker Accounting Choice Theory förklara varför 

en redovisningsmetod väljs framför en annan. Anledningen till ett val av en 

redovisningsmetod framför en annan påverkas genom hur kompensationen för 

företagsledningen är uppbyggd. Då företagsledningen väljer det alternativ som ger dem en så 

fördelaktig position som möjligt kan åtgärder så som kompensations- och bonussystem göra 

att företagsledningens intresse sammanfaller med aktieägarnas intresse och därmed väljer 

företagsledningen den redovisningsmetod som är förenlig med aktieägarnas intresse (Watts, 

1992).  

Placeringen 

Bolagsstyrningsrapporten kan placeras antingen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, 

på valfritt ställe i årsredovisningen, i en rapport helt skild från årsredovisningen eller enbart 

på bolagets webbplats. Oavsett val av placering ska bolagsstyrningsrapporen finnas tillgänglig 

på bolagets webbplats. I de fall bolagsstyrningsrapporten är upprättad i en separat rapport ska 

det finnas en angivelse i förvaltningsberättelsen som talar om att bolagsstyrningsrapporten är 

upprättad som en separat rapport. Hädanefter fokuseras placeringen till placerad i 

årsredovisningen eller placerad skild från årsredovisningen. Bolagsstyrningsrapporten ska 

granskas av bolagets revisor oavsett om den är en del av förvaltningsberättelsen eller en 

separat rapport (Årsredovisningslagen 6:6-6:8 1995:1554). I de fall bolagsstyrningsrapporten 

är en del av årsredovisningen ska den offentliggöras genom att skickas in till Bolagsverket 

(Årsredovisningslagen 8:3 1995:1554), i de fall bolagsstyrningsrapporten är skild från 
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årsredovisningen kan den offentliggöras genom att skickas in till Bolagsverket samtidigt som 

årsredovisningen eller enbart genom att publiceras på bolagets webbplats. I de fall 

bolagsstyrningsrapporten enbart offentliggörs på hemsidan ska det framgå i årsredovisningen 

tillsammans med webbplatsadressen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2013). På bolagets 

webbplats ska det även finnas bolagsstyrningsrapporter för de senaste tre åren i en särskild 

avdelning för bolagsstyrningsfrågor (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009).  

Bolag väljer olika sätt att kommunicera beroende på vilka intressenter de vill nå ut till samt 

var deras intressenter förväntar sig att finna information. Valen av kommunikationssätt är en 

betydelsefull del av bolagets överlevnad då det är viktigt att få ut den information som 

intressenterna efterfrågar. Den kommunikationsväg bolagen väljer kan bero på; vad det är 

bolaget vill förmedla, hur kontrollerad den information de vill kommunicera är, samt 

påtryckningar från intressenter, media och konkurrenter. Alla de här anledningarna till val av 

kommunikationsväg påverkar ett bolags val av kommunikationssätt (Illia & Balmer, 2012). 

Det är viktigt för ett bolag att ha all den icke-finansiella information som bolagen vill ska nå 

ut till deras intressenter i årsredovisningen. Det ger en klar och tydlig bas för att förstå bolaget 

som helhet.  I årsredovisningen har bolagen möjlighet att öka intressenternas förståelse för 

bolaget genom att ge intressenterna information som sträcker sig längre än de finansiella 

siffrorna. Då icke-finansiell information placeras i årsredovisningen ger det en klar och tydlig 

struktur över informationen då den är samlad på ett ställe (Arvidsson, 2011). Utan 

vetenskapligt belägg har det inom hållbarhetsredovisning internationellt sett skett ett 

trendskifte från att redovisa hållbarhetsredovisningen som en separat rapport till att redovisa 

den integrerad i årsredovisningen. Det eftersom information om bolaget finns samlat på ett 

och samma ställe vilket ger en heltäckande bild av bolaget då hållbarhetsredovisningen är 

integrerad i årsredovisningen (Dobkowski & Brockland, 2012). Även då trendskiftet från att 

redovisa en separat rapport till att redovisa integrerat i årsredovisningen gäller 

hållbarhetsredovisning skulle det även kunna stämma överens med bolagsstyrningsrapporten, 

eftersom bolagsstyrningsrapporten kan placeras antingen i årsredovisningen eller som en 

separat rapport.  

Sedan de stora finansiella skandalerna, exempelvis Enron med mera, har andra vägar än 

årsredovisningar öppnats och accepteras för upplysningar från bolag. Den tekniska 

utvecklingen från mitten på 1900-talet och framåt har gett bolag nya möjligheter för 
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kommunikation till deras intressenter (Gandia, 2008). Nya möjligheter för rapportering på 

exempelvis internet har lett till att intressenter letar information om bolag på andra ställen än 

den traditionerliga årsredovisningen (Uyar, 2011). Uyar (2011) påtalar även att det finns 

samband med visa företagsegenskaper och val av att lämna upplysningar om bolaget på ett 

specifikt ställe, exempelvis bolagets webbplats. Mängden information som efterfrågas av 

bolagens intressenter är ständigt växande (Boubaker, Lakhal & Nekhili, 2012). Den ständigt 

växande informationen kan leda till att all information inte kan presenteras i årsredovisningen 

utan delar av informationen får rapporteras på andra sätt.  

4.2 Eklektisk teoretisk ansats för att identifiera påverkansfaktorer  

Teorierna som används studien delas till största del upp beroende på om de påverkar 

regelverken, placeringen eller de valda faktorerna. Agentteorin, det vill säga principal – agent 

problematiken, används till största delen för att förklara varför regelverken 

(Årsredovisningslagen, Aktiebolagslagen och Koden) som används i studien, finns och har 

utformats. Agentteorin används även delvis för att förklara valda faktorer till placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten. Positive Accounting Theory och Accounting Choice Theory 

används för att förklara placeringen. Legitimitets-, intressent-, samt institutionellteori används 

för att förklara faktorerna.  

Legitimitetsteorin 

Legitimitet kan ses som ett tillstånd bolagen försöker att nå. Bolag försöker kontinuerligt 

agera efter allmänhetens förväntningar för att de ska bli sedda som legitima organisationer. 

För att nå legitimitet behöver bolagen följa de förväntningar som finns inom deras 

verksamhetsområde.  Legitimiteten kan ses som ett ”socialt kontrakt” mellan bolagen och 

omvärlden, vilket syftar till att ge bolagen trovärdighet. De sociala normer och värden som 

finns knutna till ett visst verksamhetsområde påverkar vad som är lämplig beteende för bolag 

inom verksamhetsområdet (Deegan & Underman, 2011).  

Olika verksamhetsområden har olika förväntningar på var ett bolag ska lämna upplysningar 

och alltså finns det olika krav på olika bolag beroende på i vilket verksamhetsområde de 

verkar i (Deegan & Unerman, 2011; Dowling & Pfeffer, 1975). Legitimitet är avgörande för 

ett bolags överlevnad. Genom valet att placera information om bolaget på sådana platser som 

årsredovisningen försöker bolagen skapa en strategi för att uppnå legitimitet (Dowling & 

Pfeffer, 1975; Watson, Shrives & Marston, 2002). För att få legitimitet behöver bolagen 
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lämna de upplysningar som behövs inom deras område. Det resulterar i att bolag som verkar 

inom samma verksamhetsområde ofta tenderar till att upplysa på liknande sätt (Lightstone & 

Driscoll, 2008).  

Intressentteorin 

Ett bolags intressenter har skilda önskemål och viljor. Genom bolagens förmåga att handla 

efter intressenternas preferenser förklarar intressentteorin bolagens agerande. Intressenterna 

har varierande relationer till bolagen och intressenter har varierande betydelse för bolagen. 

Intressenternas olika förhållanden till bolaget påverkar hur mycket ett bolag är villigt att rätta 

sig efter en intressents önskemål. Intressenter med större inflytande kommer kunna använda 

sin makt för att få bolaget att följa deras önskemål (Deegan & Unerman, 2011).  

För att tillgodose intressenternas behov av information om bolag upplyser bolagen 

information till intressenterna. För ett bolags långsiktiga överlevnad är intressenternas 

förtroende avgörande. Bolagen är därmed beroende av intressenterna och därigenom får 

bolagens incitament att lämna ut information om bolaget (Van der Laan Smith, Adhikari & 

Tondkar, 2005) 

Institutionellteori 

Inom olika verksamhetsområden finns olika sociala normer och värden. För att ett bolag ska 

ses som legitimt behöver de leva upp till allmänhetens förväntningar på dem. Genom att följa 

de normer och värden som finns inom de områden bolagen är verksamma i försöker bolagen 

leva upp till allmänhetens förväntningar och på så sätt skapa sig legitimitet. Bolagens försök 

att leva upp till de normer och värden som finns inom deras verksamhetsområde resulterar i 

att bolagen som verkar inom samma verksamhetsområde i hög utsträckning agerar enhetligt 

(Deegan & Unerman, 2011). 

Gällande upplysningar från bolagen kommer då bolag som verkar inom samma 

verksamhetsområde lämna upplysningar som tar upp samma information som de andra 

bolagen som verkar inom samma område. Att bolag väljer att lämna upplysningar med 

liknande information som bolag inom samma verksamhetsområde påverkas av de normer och 

värden som finns inom deras område. Att lämna upplysningar som innehåller samma 

information som de andra bolagen ger intressenterna en bild av att bolaget följer områdets 

normer och värden (Deegan & Unerman, 2011).  
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4.3 Förklaringsfaktorer för val av placering 

På grund av den magra forskning som finns inom specifikt placeringen utav 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen eller skild från årsredovisningen på bolagens 

webbplatser bygger den här studien till viss del på vetenskapliga studier gjorda på 

upplysningar i allmänhet, till vilket val av placering av bolagsstyrningsrapporten kan tänkas 

grundas på utifrån de valda faktorerna. Teorierna och även hypotesformuleringarna, bygger 

därmed till största del på bevis från vetenskapliga studier gjorda på upplysningar. Dock är det 

skillnad mellan upplysningar och kravet på bolagsstyrningsrapporter för svenska noterade 

bolag och dess placering. Motiveringen till den dragna parallellen mellan upplysningar och 

hypotesformuleringarna är att det trots allt är upplysningar som kan avgöra valet av placering 

av bolagsstyrningsrapporten. Eftersom Koden går efter principen ”följa eller förklara” har 

bolagen ett visst handlingsutrymme när de väljer hur de ska utforma sin 

bolagsstyrningsrapport och därför har paralleller dragits med hur bolag väljer att redovisa 

upplysningar.  

Förklaringsfaktorer är uppdelade i tre övergripande kategorier. Dessa är företagsspecifika-, 

industrispecifika- samt rapportspecifika faktorer. Faktorerna är valda med stöd av teorier och 

befintlig forskning eftersom de kan förklara valet av placering utav bolagsstyrningsrapporten. 

De flesta faktorer har används eftersom de är frekventa förekommande i studier om 

bolagsstyrning. Till exempel påstår bland annat Meek, Roberts & Gray (1995) att storlek är en 

variabel som är vanligt förekommande att använda vid studier om frivilliga upplysningar. Det 

är inte uteslutet att det finns fler och andra faktorer som kan förklara placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten, men de nedan uppräknade faktorerna är de som valts ut under 

litteraturstudien.   

4.3.1 Företagsspecifika faktorer 

Företagsspecifika faktorer är faktorer som är individuella för varje bolag. De valda 

företagsspecifika faktorerna är uppdelade i; bolagens storlek, ägande – grad av spritt ägande, 

ägande – grad av utländskt ägande, andelen utländska styrelsemedlemmar samt tillväxt, vilka 

presenteras i nämnd ordning nedan. För att förklara de här faktorerna används agentteori och 

intressentteorin.  
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Storlek 

Vid tidigare studier har storlek ofta använts som en faktor för bolagens upplysningar (Meek et 

al, 1995; Prencipe, 2004).  Generellt upplyser större bolag information i högre grad än små 

bolag (Watson et al, 2002). En förklaring till det är att större bolag oftast har lägre kostnader 

vid produktion av information (Prencipe, 2004; Watson et al, 2002). Större bolag är ofta mer 

komplexa och har en bredare ägarbas än mindre bolag (Meek et al, 1995). Enligt agentteorin 

har större bolag större agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976; Prencipe, 2004). Hur 

bevakade bolag är av media beror ofta på bolagen storlek, genom att upplysa mer bör 

agentkostnaderna även minska (Holder-Webb et al, 2008; Watson, 2002).  För stora bolag är 

de politiska kostnaderna högre och stora bolag utsätts i högre utsträckning för politisk 

påtryckning (Meek et al, 1995; Watts & Zimmerman, 1978).  Dessa skäl indikerar att större 

bolag bör ha ytterligare incitament för att upplysa om information jämfört med mindre bolag. 

I Meek et al (1995) studie gjord på bolag i USA, Storbritannien och kontinentaleuropeiska 

multinationella bolag var storlek som faktor positivt associerat med frivilliga upplysningar. 

Skillnaderna mellan stora och små bolag skulle därför kunna förklara skillnader i placeringen 

utav bolagsstyrningsrapporten. Enligt tävlingen bästa bolagsstyrningsrapport som årligen 

arrangeras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2012) fanns det en trend bland större bolag 

att placera bolagsstyrningsrapporten i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. 

Med stöd av ovan förda resonemang finner vi stöd för att desto större bolag, desto större 

benägenhet att bolagsstyrningsrapporten är placerad i årsredovisningen. 

H1a: Bolagets storlek är positivt associerat till placering av bolagsstyrningsrapporten i 

årsredovisningen  

Ägarstruktur  

Intressentteorin är kopplad till ägarstruktur eftersom aktieägarna är en del av bolagens 

intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Intressentteorin kan därför förklara olika bolags val 

av placering utav bolagsstyrningsrapporten beroende på hur ägarstrukturen ser ut. 

Ägarstrukturen har delats in i två underkategorier, graden av spritt ägande, som behandlar 

blockholder owners och institutional owners, samt graden av utländskt ägande. Det eftersom 

de här två faktorerna kan påverka placeringen utav bolagsstyrningsrapporten på olika sätt 

beroende på hur ägandet är sammansatt. 
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Ägarstruktur – grad av spritt ägande  

Det finns enligt Blom et al (2012) två övergripande bolagsstyrningssystem, det 

marknadsorienterade systemet och det nätverksbaserade systemet. Det marknadsorienterade 

systemet utmärks av spritt ägande och en företagsledning som driver verksamheten skild från 

aktieägarna. Det kan leda till att företagsledningen och aktieägarna har skilda intressen varför 

det kan antas att bolaget kan drabbas av principal – agent problematiken. Det spridda ägandet 

beror på att aktieägarna ägnar sig åt portföljförvaltning vilket betyder att aktieägarna 

fokuserar på kortsiktiga placeringar och därmed inte har någon långsiktig relation med 

bolaget de investerat i. De spridda ägarna kallas institutional owners. Det nätverksorienterade 

systemet utmärks av bolag med ett mer koncentrerat ägande, så kallade blockholders. I dessa 

bolag är det vanligt att större delen av aktiernas röstvärde ägs av ett fåtal stora investerare. Det 

betyder att de här blockholders har en starkare relation med företagsledningen även om 

företagsledningen fortfarande är ansvarig för den löpande verksamheten. Därmed reduceras 

agent – principal problematiken i det nätverksorienterade systemet jämfört med det 

marknadsorienterade systemet. I Sverige dominerar det nätverksorienterade systemet (Blom et 

al, 2012). Det är separationen mellan ägande och kontroll som grundar agentkostnaderna 

(Fama och Jensen, 1983). 

Intressentteorin visar att bolagens val påverkas av viktiga intressenters förväntningar på 

bolaget, då ett bolag frivilligt lämnar information efter en viss betydelsefull intressents 

förväntningar för att tillgodose denne intressenten (Deegan & Unerman, 2011). I de fall där 

det finns en eller ett fåtal stora aktieägare med stor röstandel är det ofta deras åsikt som väger 

tyngst vid beslutsfattande (Blom et al, 2012). Motsatt bör en aktieägare med mindre andel i 

bolaget ha mindre beslutspåverkan.  

Vid ägarstruktur – graden av spritt ägande, bortses det från om aktieägarna är svenska eller 

utländska, utan grundas endast på graden av spritt, eller motsatt, blockholder ägande. Desto 

mer spritt aktieägandet är, det vill säga består av institutional owners, desto ”längre ifrån” står 

aktieägarna bolaget, insyn och beslutsfattande (Deegan & Unerman, 2011). I de fall en 

enskild ägare med låg röstandel vill ta del av bolagsstyrningsrapporten är det möjligt att det 

för denne aktieägaren är enklast om bolagsstyrningsrapporten är skild från årsredovisningen, 

det vill säga separat. Aktieägaren behöver då inte leta igenom en hel årsredovisning utan 

behöver endast läsa en separat bolagsstyrningsrapport.  
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H1b: Graden av spritt ägande är positivt associerat med placering av 

bolagsstyrningsrapporten skild från årsredovisningen.  

Ägarstruktur – grad av utländskt ägande  

Skillnader i hur bolag är formade och hur de drivs kan bero på kulturskillnader. Olika kulturer 

har olika vanor och normer om vad som anses vara det ”rätta”. Organisationer i olika kulturer 

kan därmed agera olika även om en situation ser likadan ut, på grund av vad som i deras 

kultur är det självklara alternativet (Deegan & Unerman, 2011). Att följa vad som är riktigt 

enligt kulturtillhörighet är i linje med intressentteorin eftersom bolaget väljer att agera efter 

aktieägarnas intresse. Enligt Emmanuel & Oyelere (2002) studie är det vanligt att ett bolag 

med utländska aktieägare, vid valmöjlighet, väljer det alternativ som är mest representativt i 

förhållande till deras hemlands kultur. Det skulle kunna påvisa att placeringen utav 

bolagsstyrningsrapporten varierar med graden av utländskt aktieägande.  

Enligt lagar i de flesta utländska länder (exempelvis Kamal Hassan, 2012) är det tvingande för 

bolagen att placera bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. Kulturen är då att placera 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. Eftersom man som ovan förklarat vanligtvis 

väljer samma placering som i sitt hemland, på grund av kultur, så bör rapporten placeras i 

årsredovisningen.  

H1c: Graden av utländskt ägande är positivt associerat med placering av 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen 

Styrelsens sammansättning  

Ovanstående resonemang om utländskt ägande visar att det skulle kunna föreligga skillnad i 

placeringen av bolagsstyrningsrapporten på grund av det de kulturella skillnaderna som kan 

existera mellan olika länder. Därmed är det möjligt att utländska styrelsemedlemmar påverkar 

placeringen av bolagsstyrningsrapporten efter de normer som föreligger i 

styrelsemedlemmarnas hemländer.  

H1d: Graden av utländska styrelsemedlemmar är positivt associerat till placering av 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen 
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Tillväxt  

Bolag i behov av kapital är mer benägna än bolag utan behov av kapital att lämna ut 

information om bolagets styrning. Ett bolag som växer är ofta i stort behov av nytt kapital och 

därmed beroende av långivare (Vander Bauwhede & Willekens, 2008). Långivarna är en 

viktig intressent för växande företag. Intressentteorin förklarar att ett bolag rättar sig efter 

särskilt betydelsefulla intressenter (Deegan & Unerman, 2011). För långivare kan det vara 

enkelt att ha all information om ett bolag på samma ställe vilket talar för placering av 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. 

H1e: Tillväxt är positivt associerat med placering av bolagsstyrningsrapporten i 

årsredovisningen  

4.3.2Industrispecifika faktorer 

Den industrispecifika faktorn avser branschtillhörighet. För att förklara faktorn används 

agent-, legitimitets-, samt institutionellteorin.  

Branscher  

För att få legitimitet handlar bolag efter de normer och förväntningar som finns på dem. Det 

gör att bolag inom samma verksamhetsområden ofta följer vad de andra bolagen inom samma 

verksamhetsområde gör (Deegan & Unerman, 2011; Watson, 2002). Om ett bolag i en 

bransch upplyser mindre än de andra bolagen inom samma bransch kan det anses som en 

signal för ”dåliga nyheter” av investerare vilket kan skada bolagets legitimitet (Watson, 

2002). Det kan även argumenteras för att det finns vissa förväntningar inom en bransch som 

gör att bolagen inom branschen följer samma praxis, vilket ligger i linje med 

institutionellteori (Mohd Ghazali, 2008).  

Intressenter i olika branscher har olika krav på vad de vill läsa om och vad som är viktigt i 

branschen. Meek et al (2012) studie på svenska och japanska bolag visar att 

branschtillhörighet påverkar graden av frivilliga upplysningar. Orsaken till detta verkar vara 

de konkurrensnackdelar och politiska kostnader som varierar mellan olika branscher (Meek et 

al, 1995). Watson et al (2002) menar att det är något oklart hur agentteorin förklarar hur 

upplysningar skulle variera mellan olika branscher, men en förklaring kan vara att bolag i 

branscher som är utsatta för en högre grad av regleringar är mer motiverad att upplysa 

information för att försöka minska agentkostnader. Dessutom har olika typer av bolag olika 
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behov av kommunikation till allmänheten, vilket påverkar bolagens val av 

kommunikationssätt och kan leda till skillnader i kommunikationsvalen mellan olika typer av 

bolag (Vos & Westerhoudt, 2008).  

H2: Samband mellan bransch och placering av bolagsstyrningsrapporten. 

4.3.3 Rapportspecifika faktorer 

De rapportspecifika faktorerna syftar till innehållet i bolagsstyrningsrapporten. Här delas 

faktorerna upp i kvantitet, det vill säga rapportens längd, kvalité, det vill säga kvalitén på 

rapporten, samt om det förekommer en hållbarhetsredovisning i årsredovisningen eller ej.  För 

att förklara de här faktorerna används agent-, legitimitets- och intressentteorin. 

Kvalité 

Bolagen lämnar upplysningar för att minska informationsasymmetrin (Arvidsson, 2011; 

Jensen & Meckling, 1976). Desto högre kvalité det är på upplysningarna desto mindre 

informationsasymmetri uppstår. Det eftersom hög kvalité på upplysningarna ett bolag lämnar 

innebär att intressenterna får den information de behöver då de läser upplysningarna. Istället 

för att tvingas leta upp information på andra sätt än att läsa den information bolagen delger 

intressenterna kan intressenterna få den information de behöver direkt från bolaget och 

därigenom minskar informationsasymmetrin då alla intressenter får tillgång till samma 

information (Brown & Hillegeist, 2007). Om bolagets årsredovisning är lika bra eller bättre, 

än dess konkurrenter, skulle kvalitén ge bolaget legitimitet (Mohd Ghazali, 2008). 

Ovanstående leder till att bolag med hög kvalité på bolagsstyrningsrapporten väljer att placera 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen.  

H3a: Kvalité är positivt associerad med placering av bolagsstyrningsrapporten i 

årsredovisningen  

Kvantitet   

En faktor som påverkar läsbarheten på årsredovisningar är längden, förutsatt att allt annat är 

lika. Desto längre en årsredovisning är desto svårare är den att läsa (Feng, 2008). Feng (2008) 

menar att desto längre en årsredovisning är desto svårare är den att läsa. Som läsare är det 

svårare att ta in mycket information på en gång och att bibehålla koncentrationen och hålla 

uppe intresset. Det kan tala för att bolagsstyrningsrapporter med högre kvantitet skulle vara 
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separata rapporter istället för placerade i årsredovisningen för att underlätta för läsaren men 

ändå bibehålla intresset. 

Intressenternas förväntningar på informationen bolagen ger ut påverkar ofta bolagens val av 

redovisningsmetod. Önskar intressenterna informationen enkel och överskådlig är det troligt 

att bolagen följer deras önskemål. Med koppling till Feng (2008) påtalande om längden på 

årsredovisningar förväntas bolag med en lång bolagsstyrningsrapport placera 

bolagsstyrningsrapporten skild från årsredovisningen.  

H3b: Kvantitet är positivt associerat med placering av bolagsstyrningsrapporten skild från 

årsredovisningen  

Frivillig upplysning 

En svensk studie som undersökt mängden upplysningar av icke – finansiell information i 

årsredovisningar för noterade svenska bolag visar att trenden är ökat fokus på upplysningar 

gällande icke – finansiell information (Arvidsson, 2011). Bolagsstyrning och CSR är båda 

upplysningar om bolagen som är viktiga för intressenter. Då både bolagsstyrning och CSR 

placeras i årsredovisningen ger det en heltäckande bild av bolaget och viktig information om 

bolaget finns tillgängligt för intressenterna på ett och samma ställe (Kathy Rao, Tilt & Lester, 

2012). Att lämna ut frivilliga upplysningar om ”goda nyheter” och PR kan ses som en del i att 

promota bolagets image (Mohd Ghazali, 2008). Mohd Ghazali (2008) argumenterade också 

att om upplysningarna i bolagets årsredovisning var lika bra, eller bättre, än dess konkurrenter 

så skulle det kunna hjälpa bolaget att visas i bättre dager och öka bolagets legitimitet. 

H3c: Frivillig upplysning i årsredovisningen är positivt associerat med placering av 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen    

5. Empirisk metod 

Det empiriska materialet består av bolagens årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter. 

Urvalet består av 249 bolaget vilket är 94 % utav målpopulationen. Operationaliseringen är 

uppdelade i beroende faktorn placering samt 13 oberoende variabler. Reliabiliteten och 

validiteten i studien anses vara hög.  
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5.1 Litteratursökning  

Studien grundas till största del på vetenskapliga artiklar från vetenskapliga tidskrifter med hög 

trovärdighet. Referenssökandet har gjorts i databaserna Summon, tillgänglig via högskolan 

Kristianstad, samt LUBSearch, tillgänglig via Lunds universitet. I de fall då vetenskapligt 

stöd inte har funnits har alternativa källor används, som exempelvis kurslitteratur inom 

företagsekonomi, eller dokument från kollegiet för svensk bolagsstyrning.    

5.2 Urval och datainsamlingsmetod   

Urvalet i studien omfattar alla bolag som i maj 2013 var noterade på börslistorna NGM 

Equity och Stockholmsbörsen (NASDAQ) OMX, det vill säga Large Cap, Mid Cap och Small 

Cap och NGM Equity (Dagens Industri, 2013a) vilket var 265 stycken som därmed är 

ekvivalent med målpopulationen. Urvalet omfattar alla bolag som lyder under Kodens 

regelverk (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010b; Årsredovisningslagen 6:8 1995:1554) 

Urvalets omfattning motiveras av att få ett så rättvisande resultat av undersökningen som 

möjligt vilket bäst uppnås genom att använda hela populationen. Andra aktiemarknader i 

Sverige såsom First North, NGM Nordic MTF eller Aktietorget omfattas ej av Kodens 

lagstiftning gällande upprättandet utav en bolagsstyrningsrapport då de är handelsplattformar 

och inte börsmarknader (Aktiemarknadsnämnden, 2011; SOU 2006:50).  

Det empiriska materialet består av årsredovisningar, och i förkommande fall, separata 

bolagsstyrningsrapporter, nerladdade från bolagens respektive webbplatser. Även databasen 

Retriever Business, tillgänglig via högskolan Kristianstad, som tillhandahåller information om 

bolag och dess årsredovisningar hämtade från bolagsverket har använts i enstaka fall som ett 

komplement om informationen på bolagens webbplatser varit otydlig eller i de fall 

årsredovisningarna inte varit tillgängliga.  

Bolagens årsredovisningar och bolagsstyrningsinformation gäller för räkenskapsåret 2011, vid 

brutet räkenskapsår har 2010/2011 valts. Anledningen till att studien inte utgår ifrån 

räkenskapsår 2012 är för att all nödvändig information för hela urvalet inte var utgivet i maj 

2013 då den här studien äger rum. Om bolagen har kalenderår eller brutet räkenskapsår har 

ingen betydelse för den här studien varför det därmed ej har tagits hänsyn till vid 

datainsamlingen och den senare statistiska analysen. Studien är av tvärsnittskaraktär då det är 

en bestämd tidpunkt som studerats och analyserats.    
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5.2.1 Bortfall 

Bortfallet var 16 av målpopulationens 265 bolag vilket gav en uppnådd population om 249 

bolag. Bortfallet beror på tre orsaker. Ett antal bolag hade otillgängliga årsredovisningar, 

några bolag var inte noterade på Stockholmsbörsen OMX (Small- Mid- eller Large Cap) eller 

NGM Equity under räkenskapsåret 2011, och ett antal bolag följde ett annat lands 

bolagsstyrningskod vid tidpunkten för datainsamlingen och redovisade därmed inte efter den 

svenska bolagsstyrningskoden. Bolag som följer utländsk lagstiftning behöver inte upprätta en 

bolagsstyrningsrapport enligt svenska normer så länge de följer ett annat lands lagstiftning om 

bolagsstyrning (Aktiemarknadsnämnden, 2011).  

Tabellen nedan visar studiens bortfall och orsak. När hänsyn är tagen till bortfallet så omfattar 

studien 94 % av målpopulationen. 

Tabell 5.1 Bortfallsanalys 

Målpopulation 265 

Anledning Antal bortfallna   

Årsredovisning saknas 4   

Bolag som följer utländsk lagstiftning 10 

 Bolaget som ej var noterat vid räkenskapsåret 2011 2   

Summa bortfall 16   

Uppnådd population 249 

Frekvens av bolag i studien 94% 

5.3 Operationalisering 

Studien består av 9 hypoteser som vardera innehåller en beroende- och en oberoende variabel.  

Syftet med hypotesprövningen är att med stöd av ovanstående teorier och vetenskapliga grund 

undersöka (om det föreligger) skillnader mellan den beroende och de oberoende variablerna. 

Nedan kommer en beskrivning av hur den beroende och de oberoende variablerna kommer att 

mätas. Variablerna är 13 till antalet eftersom några av faktorerna mäts på flera olika vis. 

5.3.1 Placering (beroende variabel)  

Enligt lag finns det olika möjligheter till placeringen av bolagsstyrningsrapporten.  Antingen 

som en del i årsredovisningen eller som en separat rapport skild från årsredovisningen 

(Deloitte, 2009; Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2013; Årsredovisningslagen 6:8 

1995:1554).  
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5.3.2 Faktorer (oberoende variabler)  

De oberoende faktorerna delas upp i företagsspecifika -, industrispecifika -, och 

rapportspecifika faktorer och presenteras nedan var för sig. En del av faktorerna mäts genom 

ett flertal variabler.  

Företagsspecifika faktorer 

Storlek är en vanligt undersökt faktor vid studier om upplysningar (Emmanuel & Oyelere, 

2002; Themistokles & Evaggelos & Koufopoulos, 2009). Bolagens storlek mäts genom att 

undersöka balansomslutningen (Webb et al, 2008), antal anställda samt nettoomsättningen 

(Prencipe, 2004; Watson, Shrives & Marston, 2002). Genom att mäta storlek på tre olika vis 

stärks definitionen av vilka bolag som är stora och små. Variabler är kontinuerliga (Körner & 

Wahlgren, 2005). En del årsredovisningar redovisar balansomslutningen och 

nettoomsättningen i utländska valutor. Dessa har räknats om till svenska kronor enligt 

följande valutakurs som var aktuella den 22 maj 2013; 1 Euro (8,55 SEK) 1 pund (10,02 

SEK) 1 USD (6,61 SEK) (Nordea, 2013).  

Ägandestruktur - Graden av spritt ägande (Kamal Hassan, 2012; Prencipe, 2004; Vander 

Bauwhede & Willekens, 2008) och graden av utländskt ägande (Said, Zainuddin & Haron, 

2009) mäts genom att undersöka de fem största ägarnas röstandelar enligt Herfindahls index 

(Themistokles et al, 2009). Vid graden av utländskt ägande mäts (upp till) de fem största 

utländska ägarnas röstandelar beroende på hur många kända utlänska ägare bolagen har. Vid 

uträkning av Herfindahls index kvadreras och summeras de (upp till) fem största ägarnas 

röstandelar. Ägandestruktur är kontinuerliga variabler (Körner & Wahlgren, 2005). 

Styrelsesammansättningen mäts som en kontinuerlig variabel (Körner & Wahlgren, 2005) 

genom andelen i procent av styrelsemedlemmarna som har svensk respektive utländsk 

nationalitet (Themistokles et al, 2009). 

 Tillväxten mäts genom att undersöka periodens nettoomsättning gentemot föregående periods 

nettoomsättning vilket ger antingen en negativ eller positiv tillväxt, i procent (Prencipe, 

2004). Variabeln är kontinuerlig (Körner & Wahlgren, 2005).  

Industrispecifika faktorer 

Branschtillhörighet är en vanlig faktor att undersöka vid studier om upplysningar (Emmanuel 

& Oyelere, 2002; Holder – Webb et al, 2008; Meek et al, 1995; Mohd Ghazali, 2008; Vander 
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Bauwhede & Willekens, 2008; Watson et al, 2002). Branschtillhörighet i den här studien 

avgörs av Dagens Industris förutbestämda branschindelning (Dagens Industri, 2013b). 

Branschindelningen är en kategorisk variabel (Körner & Wahlgren, 2005) som är uppdelad 

enligt följande; finans, hälsovård, industri, konsumenttjänster, konsumentvaror, 

kraftförsörjning, material, olja & gas, teknik samt telekom.  

Rapportspecifika faktorer 

Kvalité mäts genom att undersöka hur många diagram, modeller, tabeller eller dylikt som 

bolagsstyrningsrapporten innehåller, vilket är en typ av innehållsanayls som är vanlig att 

använda inom samhällsvetenskap (Bryman & Bell, 2011; Sobhania, Amranb & Zainuddinc, 

2011). Variabeln är kontinuerlig (Körner & Wahlgren, 2005). I Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers årliga tävling om bästa svenska bolagsstyrningsrapport lyfts vikten 

av tydlighet, pedagogiskt upplägg samt lättlästhet vilket är ett sätt att indikera graden av 

kvalitén på rapporten (PwC, 2012).  

Kvantitet mäts på tre olika sätt. Dels antal ord i bolagsstyrningsrapporten, dels antal sidor i 

rapporten (Feng, 2008), samt antal sidor i rapporten i förhållande till antal sidor i hela 

årsredovisningen. I de fall där bolagsstyrningsrapporten är skild från årsredovisningen har 

antal sidor i bolagsstyrningsrapporten adderats till årsredovisningen innan antal sidor i 

bolagsstyrningsrapporten ställts i relation till årsredovisningen. Det för att resultatet ska 

överrensstämma med de bolag som har rapporten i årsredovisningen. Kvantitet mäts som en 

kontinuerlig variabel (Körner & Wahlgren, 2005). 

Frivillig upplysning mäts genom att undersöka om årsredovisningen för varje enskilt bolag 

innehåller en hållbarhetsredovisning eller ej (Said et al, 2009). Hållbarhetsredovisningen mäts 

som en kategorisk variabel (Körner & Wahlgren, 2005).   

5.4 Reliabilitet  

Vid insamlingen utav data för studien har författarna utgått ifrån ett gemensamt excel ark där 

data matats in. Variablerna bygger på information som varje bolag har lämnat i respektive 

årsredovisning och bolagsstyrningsrapporter, vilka är offentliga handlingar. Det förekommer 

endast en liten grad av utrymme för tolkning av den insamlade data för författarna i 

undersökningen. Tolkning av data berör variabeln kvalité (då en uppskattning måste göras av 

vad som ska klassas som tabeller, bilder, diagram och så vidare som finns i 

bolagsstyrningsrapporten) samt förkommande av hållbarhetsredovisning eller ej (då det inte 
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alltid heter just ”hållbarhetsredovisning” i bolagens årsredovisning). Studiens tillförlitlighet är 

därmed hög vilket ger studien en hög grad av reliabilitet.  

5.5 Validitet  

Studien har en hög validitet då det inte finns några tvetydigheter mellan mätinstrumenten, det 

vill säga informationen från bolagens respektive årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter, och det som studien avser att mäta.  Författarna till den här studien 

vill undersöka vilka faktorer som påverkar placeringen utav bolagsstyrningsrapporten. För att 

ge ett rättvisande resultat har hypoteser utveckalts, vilka har testats på en rad olika vis. 

Hypoteserna har utvecklats med stöd av vad som tidigare har undersökts på 

forskningsområdet och närliggande områden för att på så sätt mäta det som är relevant i 

sammanhanget och fånga rätt variabler och faktorer.  

För att öka validiteten och undvika att mätningen görs på något annat än det som var avsett att 

mätas, har ett antal faktorer mätts på flera olika vis. Till exempel storleksvariabeln har mätts 

på tre olika, men vanligt förekommande sätt, inom forskning gällande bolagsstyrning för att 

säkerställa att det verkligen var storleksvariabeln som fångades och att för på så sätt öka 

validiteten i studien. Eftersom studien är kvantitativ undviks de tvetydigheter som kan uppstå 

vid till exempelvis intervjufrågor i en kvalitativ studie där det kan ske en misstolkning mellan 

intervjuarens frågor och respondentens svar. I den här studien undviks tolknings 

problematiken, och hot mot validiteten, eftersom det inte finns några tvetydigheter mellan 

vilka mätinstrumenten som används, det vill säga informationen från bolagens respektive 

årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter, och det som studien avser att mäta genom de 

hypoteser som utvecklats tidigare i studien. För att undvika att behöva generalisera resultatet 

bygger den här studien på alla bolag berörda av Koden, det vill säga hela populationen. 

6. Empirisk Analys  

Den empiriska analysen visar att fem (nettoomsättning, balansomslutning, tillväxt, kvantitet – 

antal sidor i förhållande till antal sidor i årsredovisningen, förekomst av 

hållbarhetsredovisning) utav tretton variabler visade en signifikant skillnad i placeringen 

utav bolagsstyrningsrapporten.   
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6.1. Beroendevariabel 

Studiens beroende variabel är placering av bolagsstyrningsrapporten. Tabellen nedan visar 

fördelningen av bolagsstyrningsrapportens placering. Av de 249 bolag som undersöktes 

placerade 15 bolag, det vill säga 6 procent, bolagsstyrningsrapporten skild från 

årsredovisningen. Resterande 234 bolag, det vill säga 94 procent placerade 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen.  

 

På grund av det låga antalet bolagsstyrningsrapporter placerade skilda från årsredovisningen 

delas den beroende variabeln (placering), i den bivariata analysen, in i tre kategorier. De tre 

kategorierna är; placerad skild från årsredovisningen, placerad i förvaltningsberättelsen eller 

placerad i övriga årsredovisningen. I den multivariata analysen kommer den beroende 

variabeln (placering) delas in i de två kategorierna; placerad i förvaltningsberättelsen samt 

placerad i årsredovisningen. På grund av det låga antalet bolagsstyrningsrapporter skilda från 

årsredovisningen delas analysen in i olika kategorier beroende på test.  

Av de 249 bolagen placerade 15 bolag, det vill säga 6 procent, bolagsstyrningsrapporten skild 

från årsredovisningen. 105 bolag, det vill säga 42 procent, placerade bolagsstyrningsrapporten 

i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Resterande 129 bolag, det vill säga 52 procent, 

placerade bolagsstyrningsrapporten i övriga årsredovisningen.  

6.2 Oberoendevariabler 

 De oberoende variablerna är indelade i företagsspecifika, industrispecifika samt 

rapportspecifika faktorer, se tabellen nedan. De företagsspecifika variablerna består av de 

kontinuerliga variablerna; storlek, ägandestruktur, graden av utländskt ägande, graden av 

Tabell 6.1 Placering av bolagsstyrningsrapporten 

 

Placering Frekvens Procent 

Skild från årsredovisningen 15 6% 

I årsredovisningen 234 94% 

Totalt 249 100% 

Tabell 6.2 Placering av bolagsstyrningsrapporten 

     

Placering Frekvens Procent 

Skild från årsredovisning 15 6% 

I förvaltningsberättelsen 105 42% 

I övriga årsredovisningen 129 52% 

Totalt 249 100% 
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utländska styrelsemedlemmar och tillväxt. Den industrispecifika variabeln består av den 

kategoriska variabeln bransch. De rapportspecifika variablerna delas in i de två kontinuerliga 

variablerna; kvalité och kvantitet samt den kategoriska variabeln förekomsten av 

hållbarhetsredovisning.  

Tabell 6.3  Beskrivning av oberoende variabler 

 

Oberoende variabler Variabelbegrepp Minimum Maximum Värde 

Företagsspecifika 
  

  

Storlek-nettoomsättning Kontinuerlig 0 226921 Mkr 

Storlek-balansomslutning Kontinuerlig 1,7 6124954,4 Mkr 

Storlek-antal anställda Kontinuerlig 5 272425 Antal 

Ägande struktur Kontinuerlig 46,4 17980,01 Andel 

Utländskt ägande Kontinuerlig 0 5033,54 Andel 

Styrelse Kontinuerlig 0 91 Procent 

Tillväxt Kontinuerlig -61053,7 46214 Mkr 

Industrispecifika 
  

  

Bransch Kategorisk - - - 

Rapportspecifika 
  

  

Kvalité Kontinuerlig 0 35 Antal 

Kvantitet-antal ord Kontinuerlig 711 9054 Antal 

Kvantitet-antal sidor Kontinuerlig 1 18 Antal 

Kvantitet-antal sidor/års Kontinuerlig 2 20 Procent 

Hållbarhetsredovisning Kategorisk - - - 

6.3 Analysmetod 

Variablerna har undersökts med en bivariat analys och med en multivariat analys. 

Inledningsvis användes Kolmogorov – Smornov Test för att konstatera att ett flertal variabler 

ej är normalfördelade, se appendix 1. Därefter valdes det icke-parametriska Kruskal – Wallis 

Test för den bivariata analysens kontinuerliga variabler. För de oberoende kategoriska 

variablerna valdes det icke-parametriska Chi2 Test. För den multivariata analysen valdes 

Logistisk regression för alla de oberoende variablerna.   

6.3.1 Bivariat analys 

Kruskal – Wallis testet visar skillnader i den beroende variabeln (placering). Kruskal – Wallis 

Test har valts eftersom den beroende variabeln (placering) består av tre kategorier (Pallant, 

2010). Med Chi2 Test undersöks skillnader i den beroende variabeln (placering). Chi2 Test 

har valts till de oberoende kategoriska variablerna på grund av att den beroende variabeln 

(placering) kan anta fler än två kategorier samt att de oberoende variablerna är kategoriska 

(Pallant, 2011).  
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6.3.2 Multivariat analys 

Logistisk regression används på grund av att den beroende variabeln (placering) är kategorisk 

(Pallant, 2010). I den logistiska regressionen har den beroende variabeln (placering) delats in i 

placerad i förvaltningsberättelsen och placerad i övriga årsredovisningen. Det på grund av det 

få antal bolagsstyrningsrapporter placerade skilda från årsredovisningen. På grund av 

multikollinaritet mellan de oberoende variablerna, se appendix 2, har de oberoende 

variablerna i modellen delats in i fyra grupper, istället för modellens tre grupper. För att 

undvika multikollinaritet har även två av de variablerna som mäter storlek valts bort, enbart 

nettoomsättning kommer i den logisitska regressionen mäta storlek. För variablerna som 

mäter kvantitet har även två av variablerna valts bort, kvar som mått för kvantitet är enbart 

antal sidor i bolagsstyrningsrapporten i förhållande till årsredovisningen. I de fyra nya 

grupperna förekommer ingen multikollinaritet mellan de oberoende variablerna testar. De fyra 

grupperna analyseras genom Hosmer and Lemenshow värdet, vilket visar om modellen är 

signifikant. Nagelkerke värdet visar hur stor andel av förklaringen för den beroende variabeln 

(placering) som modellen står för.  

6.3.3 Konfidens intervall 

Konfidensintervallen för analysens bivariata- och multivariata analyser är satt till 90 %, på 

grund av att även svaga skillnader och samband då uppmärksammas och accepteras (Broberg, 

Tagesson & Collin, 2010; Yrjö – Collin, Smith, Umans, Broberg & Tagesson, 2004). För att 

minska snedfördelning på storleksvariabler har nettoomsättning, balansomslutning, 

medeltaletanställda samt tillväxt logaritmerats.    

6.4 Testresultat 

Kruskal – Wallis testet, se appendix 3, visar att tre av de elva testade oberoende variablerna är 

signifikanta. Nettoomsättning, tillväxt samt kvantitet (sidor i förhållande till 

årsredovisningen) var signifikanta på 5 % nivån, medan balansomslutning var signifikant på 

en 10 procents nivå. Medelrankningen för nettoomsättning visar att hög nettoomsättning är 

förknippat med placering av bolagsstyrningsrapporten i förvaltningsberättelsen. 

Medelrankningen för balansomslutningen visar att hög balansomslutning är förknippat med 

placering av bolagsstyrningsrapporten i förvaltningsberättelsen. Medelrankningen för tillväxt 

visar att hög tillväxt är förknippat med placering av bolagsstyrningsrapporten i 

förvaltningsberättelsen. Medelrankningen för kvantitet – antal sidor i 

bolagsstyrningsrapporten i förhållande till antal ord i årsredovisningen visar att högt antal 
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sidor i bolagsstyrningsrapporten i förhållande till årsredovisningen är förknippat med 

placering av bolagsstyrningsrapporten skild från årsredovisningen. 

Chi2 testet visar att det finns en signifikant skillnad på en 10 procents nivå för placering av 

bolagsstyrningsrapporten då hållbarhetsredovisning finns placerad i årsredovisningen.  

Tabellen nedan visar fördelningen av placeringen av bolagsstyrningsrapporten. Den visar att i 

de fall hållbarhetsredovisning förekommer i årsredovisningen är det förknippat med placering 

av bolagsstyrningsrapporten i förvaltningsberättelsen.  

Tabell 6.4 Bivariat analys – Förekomsten av hållbarhetsredovisning 

 

  

Förekomst av hållbarhetsredovisning 

Placering 

 

Ja Nej 

Skild Observerade 1 14 

  Förväntade 4,7 10,3 

Förvaltningsberättelsen Observerade 37 68 

  Förväntade 32,9 72,1 

Årsredovisningen Observerade 40 89 

  Förväntade 40,4 88,6 

    Signifikans: 0,082Ϯ 

 

Ingen signifikant skillnad kan påvisas för branschtillhörighet och placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten, se appendix 4. 

Nedan presenteras den multivariata analysen, det vill säga den logistiska regressionen, se 

tabell 6.5. På grund av multikollinaritet mellan de oberoende variablerna, se appendix 2, har 

fyra nya grupper skapats. Dessutom har två storleksvariabler samt två kvantitetsvariabler 

uteslutits, det även för att undvika multikollinaritet. Dock finns en variabel för varje hypotes 

med så alla hypoteser ska testas i den logistiska regressionen för att få ett rättvisande resultat.  

I de fyra nya grupperna finns ingen inbördes multikollinaritet.  
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Tabell 6.5 Multivariat analys 

Oberoende variabler B Standardfel Signifikans Chi-2 Nagelkerke 

Modell 1 

   

12,01 0,04 

Nettoomsättning -0,161 0,068 0,018 

  
Ägandestruktur 0,035 0,457 0,974 

  
Modell 2 

   

7,161 0,011 

Tillväxt  -0,188 0,075 0,013 

  
Utländskt ägande 0,974 0,683 0,721 

  
Modell 3 

   

9,063 0,057 

Kvalité 0,01 0,036 0,759 

  
Branschtillhörighet 0,369 0,438 0,895 

  
Modell 4 

   

9,821 0,035 

Sidor i års/sidor i rapporten -1,582 4,534 0,727 

  
Hållbarhetsredovisning 0,026 0,317 0,936 

  
Styrelse 0,227 0,738 0,733 

   

Den första gruppen bestående av variablerna nettoomsättning och ägandestruktur visar en 

förklaringsgrad på 0,4 procent, alltså kan variationen i placeringen (i årsredovisningen) till 0,4 

procent förklaras av de här variablerna. Den andra gruppen tillväxt och utländskt ägande har 

en förklaringsgrad på 1,1 procent. Det innebär att variablerna i den andra gruppen förklarar 

variationen i placeringen (i årsredovisningen) till 1,1 procent. I den tredje gruppen kvalité och 

branschtillhörighet visas en förklaringsgrad på 5,7 procent. De oberoende variablerna 

förklarar därmed variationen i placeringen (i årsredovisningen) till 5,7 procent. Den fjärde 

gruppen; sidor i bolagsstyrningsrapporten i förhållande till sidor i årsredovisningen, 

förekomsten av hållbarhetsredovisning i årsredovisningen samt styrelsen visar en 

förklaringsgrad på 3,5 procent. Variablerna i den fjärde gruppen förklarar alltså placeringen (i 

årsredovisningen) till 3,5 procent. Den multivariata analysen visar att två av de nio 

variablerna, använda i den multivariata analysen, är signifikanta. De två variablerna är 

nettoomsättning samt tillväxt. Den multivariata analysen visar därmed att hög 

nettoomsättning och hög tillväxt är förknippat med placering av bolagsstyrningsrapporten i 

förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. De övriga sju variablerna, använda i den 

multivariata analysen, visar ingen signifikans och kan därför inte anses förklara placeringen 

av bolagsstyrningsrapporten. 
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6.5 Hypotesprövning 

I följande avsnitt redogörs hypotesprövningen. Som nämnt tidigare har den beroende 

variabeln (placering), i den bivariata analysen, delats in i de tre kategorierna; placerad skild 

från årsredovisningen, placerad i förvaltningsberättelsen samt placerad i övriga 

årsredovisningen. I den multivariata analysen delas den beroende variabeln (placering) in i 

placerad i förvaltningsberättelsen och placerad i övriga årsredovisningen. Hypoteserna 

redogörs var för sig och delas in i företagsspecifika-, industrispecifika- samt rapportspecifika 

faktorer. 

6.5.1 Företagsspecifika faktorer 

 

H1a: Bolagets storlek är positivt associerat till placering av bolagsstyrningsrapporten i 

årsredovisningen  

Den bivariata analysen visar en signifikant skillnad i placering av bolaggstyrningsrapporten 

när det gäller nettoomsättning och balansomslutning. För både nettoomsättning och 

balansomslutning visar medelrankningen att placering i förvaltningsberättelsen sammanfaller 

med hög nettoomsättning/balansomslutning. För antalet anställda kan ingen signifikant 

skillnad påvisas. Det multivariata testet har enbart testat variabeln nettoomsättning. Testet 

visar ett signifikant samband mellan placering av bolagsstyrningsrapporten och 

nettoomsättning. Den negativa B – koefficienten visar dessutom att desto högre 

nettoomsättningen desto sannolikare är det att bolagsstyrningsrapporten placeras i 

förvaltningsberättelsen. I den bivariata analysen fick två av de tre storleksmåtten signifikanta 

värden för skillnad i placering av bolagsstyrningsrapporten. Nettoomsättningen vilken även 

testades i den multivariata analysen fick där signifikant samband med placering av 

bolagsstyrningsrapporten i förvaltningsberättelsen.  

H1b: Graden av spritt ägande är positivt associerat med placering av 

bolagsstyrningsrapporten skild från årsredovisningen  

För graden av spritt ägande visar varken den bivariata- eller den multivariata analysen något 

signifikant värde.  

H1c: Graden av utländskt ägande är positivt associerat med placering av 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen 
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Varken den bivariata – eller den multivariata analysen visade något signifikant värde för 

graden av utländskt ägande.  

H1d: Graden av utländska styrelsemedlemmar är positivt associerat till placering av 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen 

Varken den bivariata – eller den multivariata analysen visar att utländska styrelsemedlemmar 

påverkar placeringen av bolagsstyrningsrapporten.  

H1e: Tillväxt är positivt associerat med placering av bolagsstyrningsrapporten i 

årsredovisningen  

Den bivariata analysen visar att det finns skillnad i placeringen av bolagsstyrningsrapporten 

beroende på tillväxten. Medelrankningen visar att tillväxt sammanfaller med placering av 

bolagsstyrningsrapporten i förvaltningsberättelsen. Den multivariata analysen visar ett 

signifikant värde för tillväxt. Den negativa B – koefficienten visar att desto högre tillväxt 

desto sannolikare är det att bolagsstyrningsrapporten placeras i förvaltningsberättelsen.  

6.5.2 Industrispecifika faktorer 

 

H2: Samband mellan bransch och placering av bolagsstyrningsrapporten. 

Varken den bivariata – eller den multivariata analysen visar att branschtillhörighet skulle 

påverka placering av bolagsstyrningsrapporten.  

6.5.3 Rapportspecifika faktorer 

 

H3a: Kvalité är positivt associerad med placering av bolagsstyrningsrapporten i 

årsredovisningen  

För kvalité kan inga signifikanta värden påvisas, varken i den bivariata – eller den 

multivariata analysen.   

H3b: Kvantitet är positivt associerat med placering av bolagsstyrningsrapporten skild från 

årsredovisningen  

Den bivariata analysen visar att antal sidor i bolagsstyrningsrapporten i förhållande till antal 

sidor i årsredovisningen ger skillnad i placeringen av bolagsstyrningsrapporten. 
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Medelrankningen visar att bolagsstyrningsrapporter med högt antal sidor i förhållande till 

årsredovisningens antal sidor sammanfaller med placering skild från årsredovisningen. För de 

övriga två måtten antal ord i bolagsstyrningsrapporten och antal sidor i 

bolagsstyrningsrapporten finns inget signifikant samband. Den multivariata analysen testar 

enbart variabeln antal sidor i bolagsstyrningsrapporten i förhållande till antal sidor i 

årsredovisningen. Den multivariata analysen visar ingen signifikans för antal sidor i 

bolagsstyrningsrapporten i förhållande till antal sidor i årsredovisningen.  

H3c: Frivillig upplysning i årsredovisningen är positivt associerat med placering av 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen   

Den bivariata analysen visar att det finns en skillnad i placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten beroende på om en hållbarhets redovisning finns i årsredovisningen 

eller ej. Skillnaderna mellan observerade och förväntade frekvenser visar att förekomsten av 

hållbarhetsredovisning i årsredovisningen sammanfaller med placering av 

bolagsstyrningsrapporten i förvaltningsberättelsen. Den multivariata analysen visar dock inget 

samband mellan förekomsten av hållbarhetsredovisning i årsredovisningen och placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten. De olika analyserna mäter olika beroende variabler, den bivariata 

analysens beroende variabel indelad i tre kategorier medan den multivariata analysens 

beroende variabel är indelad i två kategorier. Den bivariata analysen visar att förekomsten av 

hållbarhetsredovisning i årsredovisningen är positivt associerat med placering av 

bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. Däremot den multivariata analysen visar ingen 

samband mellan förekomsten av hållbarhetsredovisning i årsredovisningen och placering av 

bolagsstyrningsrapporten.  
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6.5.4 Sammanställning av hypotesprövningen  

Tabellen nedan presenterar en sammanställning av hypotesprövningen. 

Tabell 6.6 Sammanställning av hypotesprövningen 

 

Hypotes Bivariat analys Multivariat analys 

 
H1a Storlek   

Nettoomsättning Förkastas ej Förkastas ej 

Balansomslutning Förkastas ej - 

Antal anställda Förkastas - 

H1b Ägande Förkastas   Förkastas   

H1c Utländskt ägande Förkastas Förkastas 

H1d Styrelse Förkastas Förkastas 

H1e Tillväxt Förkastas ej Förkastas ej 

H2 Bransch Förkastas Förkastas 

H3a Kvalité Förkastas Förkastas 

H2b Kvantitet 
 

Antal ord Förkastas - 

Antal sidor Förkastas - 

Antal sidor/årsredovisningen Förkastas ej Förkastas 

H2c Hållbarhetsredovisning Förkastas ej Förkastas 

 

Det bivariata testet används som en första undersökning, den är även uppdelad i tre 

kategorier. På grund av det låga antalet bolagsstyrningsrapporter placerade skilda från 

årsredovisningen har uppdelningen i den multivariata anlysen fokuserats till enbart på 

placering i årsredovisningen. För att inte förvirra läsaren har det multivariata testet valts som 

slutgiltigt test, de motiveras av det låga antalet bolagsstyrningsrapporter placerade skilda från 

årsredovisningen samt att en multivariat analys är ett starkare test än ett bivariat icke-

parametriskttest. 

Sammanfattningsvis finns det två hypoteser som förklarar placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten enligt det multivariata testet. Nettoomstättning och tillväxt påverkar 

båda placering av bolagsstyrningsrapporten. Desto höge nettoomsättning och tilläxt desto 

troligare är det att bolagsstyrningsrapporten är placerad i förvaltningsberättelsen. Resterande 

hypoteser kan ej förklara placeringen av bolagsstyrningsrapporten. Även då det bivariata 

testet visade fler signifikanta variabler (kvantitet och hållbarhetsredovisning) kan de 

variablerna slutligen ej anses påverka placeringen av bolagsstyrningsrapporten då det 

multivariata testet har valts till det avgörande. Anledningen till att det bivariata testet i två fall 
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får ett annat resultat än det multivariata testet kan var på grund av att det bivariata testet har 

tre kategorier i den beroende variabeln, samt att en av de tre kategorierna (placerad skild från 

årsredovisningen) innehåller få antal bolag.    
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7. Diskussion och slutsatser  

I Studiens avslutande kapitel besvaras problemformuleringen, studiens teoretiska, praktiska 

och sociala/ etiska bidrag presenteras. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning 

disskuteras.   

 

7.1 Svar på problemformuleringen 

Studiens problemformulering lyder som följande; Hur förklarar företagsspecifika-, 

industrispecifika- och rapportspecifika faktorer svenska noterade bolags placering utav 

bolagsstyrningsrapporten? Vidare är studien syfte att förklara vilka faktorer som påverkar 

svenska noterade bolag val av placering av bolagsstyrningsrapporten när 

Årsredovisningslagen (6:8, 1995:1554) ger olika alternativ. 

Efter en genomgång av den vetenskapliga litteratur som finns på området bildades nio 

hypoteser som skulle kunna antas förklara placeringen utav bolagsstyrningsrapporten. Från 

början var det tanken att den beroende variabeln placering skulle testas genom två (möjliga) 

placeringsalternativ vilka bestämdes till; bolagsstyrningsrapporten placerad i 

årsredovisningen, och, bolagsstyrningsrapporten placerad separat från årsredovisningen.  

I den statistiska analysen testades de nio hypoteserna genom tretton variabler mot den 

beroende variabeln placering genom tre olika test. Vid datainsamlingen framkom att endast 

sex procent av bolagen placerade bolagsstyrningsrapporten separat varför det bestämdes att 

ytterligare ett placeringsalternativ skulle testas i den statistiska analysen; 

bolagsstyrningsrapporten placerad i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.  

Alla hypoteserna testades genom två test vardera. Alla hypoteserna testades med ett 

multivariat test genom Logistisk regression för placeringsalternativen; 

bolagsstyrningsrapporten placerad i förvaltningsberättelsen, och, bolagsstyrningsrapporten 

placerad i övriga årsredovisningen. De kontinuerliga variablerna testades genom alla tre 

möjliga placeringsalternativ med bivariata test genom ett Kruskal – Wallis Test, medan alla 

kategoriska variabler testades genom alla tre placeringsalternativ med ett bivariat Chi2 Test. 

Den statsistiska analysen visade att två av de nio hypoteserna kunde förklara placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten. Hypoteserna löd; Bolagets storlek är positivt associerat till 

placering av bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen och Tillväxt är positivt associerat 

med placering av bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. Därmed är det enda som 
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statistiskt kunde säkersällas att bolagets storlek och tillväxt är positivt associerat med 

placeringen av bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. Utöver hypotesformuleringen 

kunde det även konstateras att för ovan nämnda bolag (storlek och tillväxt) placerade 

bolagsstyrningsrapporten som en del av förvaltningsberättelsen.       

7.2 Diskussion om studiens resultat 

Resultatet visar därmed att de flesta av den här studiens faktorer för att förklara placeringen 

av bolagsstyrningsrapporten inte påverkar placeringen. Det kan dels förklaras av det låga 

antalet bolagsstyrningsrapporter skilda från årsredovisningen. Givetvis kan det finnas andra 

faktorer som är avgörande då bolagen väljer placering av bolagsstyrningsrapporten, dock har 

den här studien inte funnit någon genomgående förklaring för placeringen. Det är även 

möjligt att placeringen av bolagsstyrningsrapporten inte är ett medvetet val som beror på de 

faktorer den här studien undersökt.  

Många studier pekar på att desto fler globala finansiella kriser som uppstår desto större vikt 

fästs på bolagsstyrning och klart definierade riktlinjer för boalgsstyrning. Kravet på 

bolagsstyrnings upplysningar i Sverige (Koden) är fortfarande ett relativt nytt fenomen, det är 

därmed möjligt att bolagen inte hunnit utveckla intern- och extern praxis för placeringens 

betydelse. Det är också möjligt att bolagsstyrningsrapporten ej fått den uppmärksamhet den 

förtjänar då det i Sverige enbart är en låg andel bolag som berörs av Koden jämfört mot hur 

många bolag som verkar i Sverige. Det kan också vara en anledning till att placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten inte kan förklaras av faktorer.     

Det kan mycket väl vara så att bolagen inte finner någon anledning att placera 

bolagsstyrningsrapporten skild från årsredovisningen, baserat på det få antalet bolag som 

placerade bolagsstyrningsrapporten skild samt bristen på samband mellan bolagen vilka 

placerade bolagsstyrningsrapporten skild från årsredovisningen. Även om lagstiftningen 

tillåter bolagsstyrningsrapporter skilda från årsredovisningen är det möjligt att praxis bland 

bolagen kommer utvecklas på så sätt att placerings alternativet skild från årsredovisningen 

kommer försvinna helt.  

Den här studien visar att storlek och tillväxt påverkar placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten. De övriga hypoteserna kan inte påvisas förklara 

bolagsstyrningsrapportens placering. Av de nio hypoteserna kan alltså bara två faktorer 

påvisas påverka bolagsstyrningsraportens placering. De få antalet faktorer vilka påverkar 
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bolagsstyrningsrapportens placering kan ha påverkats av det låga antalet 

bolagsstyrningsrapporter placerade skilda från årsredovisningen. Den här studien har därmed 

överlag inte funnit förklaringar till bolagsstyrningsrapportens placering. Trotts teoretsikt 

belägg för de utvecklade hypoteserna kunde de flesta hypoteser ej accepteras, vilket som ovan 

nämnt kan bero på att bolagsstyrningsrapporter fortfarande är ett relativt nytt redovisningssätt 

med få antal berörda bolag i Sverige. Det är trotts allt möjligt att denna studie ökar intresset 

för ett tidigare outforskat ämne genom att visa hur få faktorer som i verkligheten påverkar 

valet av placering av bolagsstyrningsrapporten.  Avslutningsvis kan, med stöd av att enbart 

två av nio hypoteser accepterades, den här studien konstatera att det inte finns någon 

allmängiltig förklaring till valet av placering av bolagsstyrningsrapporten.    

7.3 Kritik mot studien 

På grund av det låga antalet bolag som placerade bolagsstyrningsrapporten som en skild 

rapport blev det problem när hypoteserna skulle testas. Det innebar en ny fördelning av den 

beroende variabeln som inte var tänkt från början. Hade det varit kartlagt från början hade en 

annan uppdelning gjort så att problemet hade frångåtts. En annan svårighet, och kritik mot 

studien, har varit att eftersom det finns relativt lite forskning på placeringen utav just 

bolagsstyrningsrapporten har paralleller dragits från närliggande forskningsområden vilket 

kanske kan förklara de få antal accepterade hypoteserna i studien eftersom de närliggande 

forskningsområdena kanske inte är tillräckligt applicerbara på just placeringen av 

bolagsstyrningsrapporten.   

7.4 Praktiska bidrag  

Studien undersöker ett område, som såvitt författarna har kännedom, inte förut har studerats i 

någon större utsträckning. Öhrling PricewaterhouseCoopers (2012) redovisar i sin årliga 

tävling om bästa bolagsstyrningsrapport att de funnit en tendens till att bolagen väljer att 

placera bolagsstyrningsrapporten som en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. 

Dock berör deras undersökning endast bolag som är noterade på NASDAQ Stockholm OMX 

Large Cap medan den här studien innefattar alla bolag som lyder under Kodens regelverk. 

Författarna har inte heller funnit någon studie där kopplingen mellan placeringen utav 

bolagsstyrningsrapporten och de valda faktorerna gjorts varför den här studien därmed bör 

täcka ett outforskat område.  
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7.5 Teoretiska bidrag  

Eftersom placeringen utav bolagsstyrningsrapporten är ett relativt outforskat område bidrar 

den här studien med hur agentteorin, Positive Accounting Theory, Accounting choice, 

legitimitets-, intressent-, och institutionellteori kan appliceras på placeringen utav 

bolagsstyrningsrapporten, Kodens regelverk samt de valda faktorerna i kopplat till 

placeringen utav bolagsstyrningsrapporten. Agentteorin bidrar med att förklara varför 

regelverken (Årsredovisningslagen, Aktiebolagslagen och Koden) som används i studien, 

finns och har utformats. Teorin används även delvis för att förklara de valda faktorerna till 

placeringen av bolagsstyrningsrapporten. Legitimitets-, intressent-, samt institutionellteori 

bidrar med att förklara faktorerna. Positive Accounting Theory och Accounting Choice 

Theory bidrar med att förklara placeringen. Den här studien bidrar alltså teoretiskt med 

anledningar till valet av placering av bolagsstyrningsrapporten. 

7.6 Studiens sociala- och etiska bidrag 

Studien bidrar med att tydliggöra vikten av bolagsstyrningsrapporten som ett verktyg för 

allmänheten genom att belysa hur bolagen väljer att placera bolagsstyrningsrapporten vilket 

kan vara en del i hur bolagen väljer att presentera och marknadsföra sig och deras verksamhet 

i samhället utifrån de regler och lagar som de verkar inom. Samhället får även en mer 

rättvisande bild av de noterade bolagens styrning, vilket ökar insynen i bolagen och gör det 

lättare för allmänheten att bilda sig en uppfattning om bolaget om det så gäller att anlita dem 

för tjänster, köpa deras varor eller investera i dem.  

Att som i studien, uppmärksamma placeringen utav bolagsstyrningsrapporten och de 

placeringsalternativ som finns för de berörda bolagen, bidrar med att belysa vikten av att 

bolag verkar på samma villkor och motverkar snedvriden konkurrens då alla bolag som 

omfattas av Koden måste följa samma regler och lagar vilket ökar etiken när redovisningen 

sker samstämmigt. Då bolagen berörda av koden redovisar på de sätt som anges i Koden blir 

informationen om bolagsstyrningen lättåtkomlig och transparent för de intressenter som vill 

finna informationen. Studiens belysning av placeringen av bolagsstyrningsrapporten bidrar 

därmed till en ökad insyn i bolagsstyrningen bland bolagen berörda av Koden.  

7.7 Studiens begränsningar  

Studien bygger på empiriska observationer för de beroende och oberoende variablerna för ett 

verksamhetsår. Därmed är det inte kartlagt om resultatet varit ett annat om studien haft en 

jämförelse mellan observationer för ett flertal verksamhetsår. Till exempel är det inte klarlagt 
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i studien om bolagen har en tendens att skifta placering utav bolagsstyrningsrapporten mellan 

verksamhetsåren vilket hade visat sig om det funnits en årsjämförelse utav placeringsvalen 

som bolagen gjort.  

En annan begränsning i studien är att den bygger på sekundärdata från bolagens 

årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter vilket betyder att datainsamlingen bygger på 

att den information bolagen lämnat är korrekt. Alla rapporter är dock granskade utav bolagens 

respektive revisorer vilket gör rapportera kvalitetssäkrade.    

7.8 Förslag till framtida forskning 

Vid datainsamlingen fanns en observerad tendens till att bolagen skiftade placering utav 

bolagsstyrningsrapporten mellan verksamhetsåren. Som förslag på fortsatt forskning inom 

samma område kan en kvantitativ undersökning göras på samma sätt som i den här studien, 

men där det även finns en jämförelse mellan ett flertal verksamhetår för att ta reda på om 

bolagen skiftar placering utav bolagsstyrningsrapporten och om det finns faktorer som 

förklara tendensen att skifta placering. Ett annat förslag på vidareutveckling av den här 

studien är att precis som ovan ta reda på om bolagen skiftar placering utav 

bolagsstyrningsrapporten, och i förekommande fall göra en kvalitativ undersökning där 

bolagen intervjuas om varför de, i förekommande fall, väljer att skifta placering på 

bolagsstyrningsrapporten mellan olika verksamhetsår. Ett tredje förslag till vidareutveckling 

av studien är att göra studien ur ett kvalitativt perspektiv där bolagen intervjuas och får 

förklara och motivera varför de väljer den placeringen utav bolagsstyrningsrapporten som de 

valt. Genom den kvalitativa datainsamlingen kan kanske faktorer identifieras över vad som 

avgör placeringen av rapporten.  

Under processen för att ta fram den är kandidatuppsatsen har vi som författare fått en mycket 

större förståelse för hur viktigt bolagsstyrningsarbete är för att driva ett välmående bolag. 

Bolagsstyrningsrapporen är en del i hur bolagen väljer att kommunicera hur deras 

styrelsearbete sett ut under ett verksamhetsår och där bolagen har en chans att i förlängningen 

attrahera nya investerare om de lyckas förmedla deras arbete på ett övertygande sätt. Vi har 

sett att kvalitén och hur välarbetad bolagsstyrningsrapporten är skiftar väldigt mycket mellan 

olika bolag vilket till viss del borde bero på hur angelägen bolagen är för att locka till sig nya 

investerare. Som förslag till vidare forskning hade det varit intressant att kartlägga vilka sätt 

bolagen använder för att attrahera nya investerare genom bolagsstyrningsrapporten, eller om 
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de överhuvudtaget använder bolagsstyrningsrapporten som ett sätt att attrahera nya 

investerare.   

En annan iakttagelse vid framtagningen av denna kandidatuppsats var att 

styrelsemedlemmarna och en presentation av dem ofta får ta upp en stor del av platsen i 

bolagsstyrningsrapporten. Styrelsemedlemmarna borde därmed anses vara en viktig del av 

bolaget varför det hade varit intressant att undersöka vidare hur bolagsstyrningsrapporten och 

styrelsemedlemmarna påverkar bolaget och dess omvärld. Till exempel; Hur påverkar 

styrelsemedlemmarna till att attrahera de, så avgörande för bolagets överlevnad, investerarna 

och nya aktieägare? Hur påverkar en ”känd” eller framgångsrik styrelsemedlem till sig nya 

investerare jämfört med en ”anonym” styrelsemedlem? Hur påverkas bolaget av att 

sammansättningen av styrelsemedlemmarna förändras? Hur påverkas bolaget av en hög 

styrelsemedlemsomsättning?     
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Appendix 1: Kolmogorow-Smirnov Test 

 

 

Tabell. Kolmogorow-Smirnov Test 

 

Variabel Signifikans Fördelning 

Placering 0,000 Ej normalfördelad 

Storlek-nettoomsättning 0,000 Normalfördelad 

Storlek-balansomslutning 0,000 Normalfördelad 

Storlek-antal anställda 0,000 Normalfördelad 

Ägande 0,000 Ej normalfördelad 

Utländskt ägande 0,000 Ej normalfördelad 

Styrelse 0,000 Ej normalfördelad 

Tillväxt 0,000 Ej normalfördelad 

Kvalité 0,000 Ej normalfördelad 

Kvantitet-antal ord 0,000 Ej normalfördelad 

Kvantitet-antal sidor 0,000 Ej normalfördelad 

Kvantitet-sidor/års 0,000 Ej normalfördelad 
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Appendix 2: Korrelationsmatris 

 

 

 

 

  

Netto 

omsättning 

Balans 

omslutning 

Antal  

anställda Ägande 

Utländskt  

ägande Styrelse Tillväxt Bransch Kvalité  Antal ord Antal sidor Sidor/års 

Hållbarhets 

redovisning 

Nettoomsättning - 0,793** 0,780** 0,037 0,037 0,229** 0,866** -0,07 0,408** 0,365** 0,456** 0,058 -0,333** 

Balansomslutning 0,793** - 0,681** -0,033 0,028 0,258** 0,656** -0,26** 0,438** 0,360** 0,497** -0,008 -0,273** 

Antal anställda 0,780** 0,618** - 0,019 -0,03 0,299** 0,714** 0,05 0,371** 0,383** 0,413** -0,059 -0,374** 

Ägande 0,037 -0,033 0,019 - 0,065 -0,089 -0,07 -0,009 -0,064 -0,118 -0,091 -0,032 0,016 

Utländskt ägande 0,037 0,028 -0,03 0,065 - 0,257** 0,075 -0,007 -0,038 0,05 0,027 0,005 -0,049 

Styrelse 0,229** 0,258** 0,299** 0,089 0,257** - 0,236** 0,052 0,210** 0,331** 0,252** -0,008 -0,107 

Tillväxt 0,866** 0,656** 0,714** -0,07 0,075 0,236** - -0,15 0,346** 0,27** 0,378** -0,003 -0,322** 

Bransch -0,07 -0,26 0,05 -0,009 -0,007 0,052 -0,15 - 0,042 0,047 0,034 0,151* 0,037 

Kvalité  0,408** 0,438** 0,371** -0,064 -0,038 0,21** 0,346** 0,042 - 0,549** 0,765** 0,402** -0,185** 

Antal ord 0,365** 0,36** 0,383** -0,118 0,05 0,331** 0,27** 0,047 0,549** - 0,743** 0,477** -0,175** 

Antal sidor 0,456** 0,497** 0,413** -0,091 0,027 0,252** 0,378** 0,034 0,765** 0,743** - 0,626** -0,163** 

Sidor/års 0,058 -0,008 -0,059 -0,032 0,005 -0,008 -0,003 0,151* 0,402** 0,477** 0,626** - 0,057 

Hållbarhets 

redovisning -0,333** -0,273** -0,374** 0,016 -0,049 -0,107 

-

0,322** 0,037 -0,185** -0,175** -0,163** 0,057 - 
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Appendix 3: Bivariat analys-Kruskal-Wallis Test  

Tabell. Bivariat analys-Kruskal-Wallis Test 

Oberoende variablar Beroende variabel Medelrankning Frihetsgrader Signifikans 

  0 14,33     

Storlek-nettoomsättning 1 137,97 2 0,02* 

  2 112,09     

 
0 117,17 

  

Storlek-balansomslutning 1 136,69 2 0,092Ϯ 

  2 116,4     

  0 116,57     

Storlek-antal anställda 1 131,37 2 0,481 

  2 120,8     

 
0 144,67 

  

Ägarstruktur 1 126,84 2 0,462 

  2 121,22     

  0 108,03     

Utländskt ägande 1 129,77 2 0,439 

  2 123,09     

 
0 122,67 

  

Styrelse 1 123,3 2 0,906 

  2 126,65     

  0 74,15     

Tillväxt 1 97,95 2 0,024* 

  2 77,7     

 
0 96,07 

  

Kvalité 1 125,08 2 0,251 

  2 128,3     

  0 122,37     

Kvantitet-antal ord 1 126,83 2 0,941 

  2 123,84     

 
0 155,9 

  

Kvantitet-antal sidor 1 127,21 2 0,16 

  2 119,6     

  0 178,2     

Kvantitet-sidor/års 1 121,03 2 0,013* 

  2 122,04     

Ϯ  Signifikant 0, -nivå  

 

0=Skild från årsredovisningen 

*= Signifikant 0,05-nivå 

 

1=I förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 

**=Signifikant 0,01-nivå 

 

2=I övriga årsredovisningen 

***=Signifikant 0,001-nivå 
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Appendix 4: Bivariat analys-Branschtillhörighet 

 

 

 

 

Tabell. Bivariat analys-branschtillhörighet 

  

Bransch 

         
Placering   Finans 

Hälso 
Industri 

Konsument Konsument Kraft 
Material 

Olja och 
Teknik Telekom 

vård tjänster varor försörjning  Gas 

Skild Observerad 1 4 4 2 1 0 0 1 1 1 

  Förväntad 2,4 1,9 4 1,6 1,5 0,1 0,7 0,5 2 0,4 

Förvaltnings 
Observerad 23 11 28 12 8 0 6 3 12 2 

berättelsen 

  Förväntad 16,9 13,1 28,3 11,4 10,5 0,4 4,6 3,4 13,9 2,5 

Årsredo 
Observerad 16 16 35 13 16 1 5 4 20 3 

visningen 

  Förväntad 20,7 16,1 34,7 14 13 0,5 5,7 4,1 17,1 3,1 

                    Signifikans: 0,745 


