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ABSTRACT 
 

Titel: Hur tillämpar bolagen Svensk kod för bolagsstyrning? 
 
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Liza Juhlin 
 
Handledare: Fredrik Hartwig 
 
Datum: Februari 2008 

 
Syfte: Att bolag inte alltid styrs av sina ägare har varit betydande för marknadsekonomins 
utveckling. Införandet av aktiebolag sänkte riskerna samtidigt som möjligheterna ökade. I 
börsnoterade bolag finns ofta ett brett ägande vilket innebär risker vid tillvaratagandet av 
intressen. Ägare och ledning är sällan den samma och deras intressen skiljer sig ofta åt. För 
att minska riskerna har många länder infört olika bolagsstyrningskoder. Bolagsstyrning 
handlar om hur bolag ska drivas utifrån ägarnas intressen. År 2004 fick Sverige sin egen 
kod för bolagsstyrning kallad Svensk kod för bolagsstyrning. Kodens syfte var att förbättra 
styrningen av svenska bolag och är en självreglering inom näringslivet. Koden bygger på 
principen ”följ eller förklara” som innebär att ett bolag kan avvika från koden så länge de 
förklarar varför. Syftet med min uppsats är besvara frågeställningarna: 
• Hur säger bolagen att de avviker från Svensk kod för bolagsstyrning? 
• Av vilken anledning säger bolagen att de valt att avvika? 

 
Metod: Undersökningen är kvantitativ och bygger uteslutande på sekundärkällor i form 
av bolagsstyrningsrapporter från 133 bolag listade på Nordiska listan. Jag har checkat av 
hur många bolag som avviker från respektive punkt i koden. I min undersökning har jag 
helt utgått från vad bolagen själva säger att de avviker från. Efter detta har jag tittat på 
hur dessa avvikelser påverkar ägarna. 
  
Resultat & slutsats: Min undersökning visar på att endast 9% av de listade bolagen har fler 
än tre avvikelser från koden. Undersökningen visar även att det endast från 7% av kodens 
71 punkter avveks fler än 9 gånger. Detta tyder på att bolagen valt att anpassa sig till koden 
om de inte redan innan hade en organisation som följde kraven. I de flesta fall hade 
bolagens förklaringar till avvikelse från kodens olika punkter liknande förklaringar. Enligt 
min mening har avvikelserna störst effekt på mindre aktieägare då de inte har lika stort 
inflytande när det gäller att ändra bolagets organisation.  

 
Förslag till fortsatt forskning:  
• Vad ser bolagen för fördelar respektive nackdelar med koden? 
• Hur kan koden utvecklas för att skydda minoritetsägare? 
• Bör det finnas krav på hur bolagens förklaringar ska se ut? 
• Bör det finnas en myndighet som kontrollerar att förklaringarna är tillräckligt tydliga? 

 
Uppsatsens bidrag: En sammanställning som denna kan användas till att utvärdera 
koden för att se vilka anpassningar som kan vara nödvändiga. 
  
Nyckelord: Svensk kod för bolagsstyrning, Bolagsstyrning, ”Principal-agent teori”   
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ABSTRACT  
  
Title: How do corporations apply The Swedish corporate governance code? 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Liza Juhlin 
 
Supervisor: Fredrik Hartwig 
 
Date: Febuary 2008 

 
Aim: The fact that corporations haven’t always been run by its owners has had a great 
impact to the development of market economy. Corporations lowered the risks at the 
same time as possibilities increased. Stock-market corporations often mean a wide 
ownership including a lot of risks in taking care of everybody’s interests. To reduce these 
risks many countries have implied corporate governance codes. Corporate governance is 
about the fact that corporations shall be run according to the owner’s interests. Year 2004 
Sweden got its own corporate governance code by the name Swedish corporate 

governance code. The purpose was to improve Swedish corporate governances and the 
code is a self-regulation. The code is based on the principle “apply or explain” meaning 
that a corporation can diverge the code as long as they explain why. The purpose of my 
investigation is to try to answer the following questions: 
• How do the corporations say they diverge from Swedish corporate governance code? 
• What explanations do they give to the diverges?  

 
Method: This investigation is quantitative and based exclusively on secondary sources 
like corporate governance reports from the 113 corporations listed at the Nordic list. I 
have checked how many corporations have diverged from each part of the code. My 
investigation is entirely based on what the corporations say they diverge from. I have also 
investigated how these diversions affect the stock-holders.   
 
Result & Conclusions: My investigation shows that only 9% of the corporations have 
more then three diversions from the code. It also shows that only 7% of the codes 71 
parts were diverged from more then 9 times. This indicates that the corporations have 
applied the code. In most cases the corporation’s explanations to the diversions were the 
same. In my opinion the diversions have the most effect on the smallest owners. This 
since they do not have the same power to change the organization of the corporation. 

 
Suggestions for future research:  
• What benefits and disadvantages do the corporations see in the code? 

• How can the code be developed to protect minority owners? 

• Should there be demands on how the explanations should be? 

• Should there be an authority that controls the substance of the explanations? 
 
Contribution of the thesis: A compile like this could be used to evaluate the code and see 
which adaptation is necessary.  
 
Key words: Swedish corporate governance code, Corporate Governance, “Principal-agent” 
Theory 
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 1. Inledning 
 

 
Detta kapitel kommer inleda med att jag tar upp bakgrunden till mitt problem för att sedan i 

del två fortsätta med min problemställning. Del tre tar upp det syfte jag har med 

undersökningen. Avslutningsvis berättar jag hur jag tänkt disponera följande kapitel. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Att bolag inte alltid leds av sina ägare har haft en stor betydelse för marknadsekonomins 
utveckling. Går vi hundra år tillbaka i tiden riskerade ägaren till ett bolag både sin egendom, 
sitt anseende och i vissa fall hela byggdens välfärd i de fall bolaget kom på obestånd. Av 
denna anledning var ägarnas riskbenägenhet väldigt låg. I och med införandet av aktiebolag 
sänktes dock riskerna samtidigt som möjligheterna ökade. Nu kunde företagare bedriva 
näringsverksamhet utan att riskera sin privata egendom. Folk kunde även gå in som delägare 
och få del av avkastningen utan att lägga ner den tid och kraft som krävs när det kommer till 
att driva ett bolag.1 
 
I realiteten kan du idag genom olika fonder vara delägare i ett stort antal bolag utan att ens 
veta vilka de är. Att sprida sina risker är naturligtvis en fördel för dig som har kapitalet men 
inte tiden att investera i ett bolag. Nackdelen med detta spridda ägande och denna 
omedvetenhet om vad man egentligen investerar i är att det även blir lätt att ignorera det 
ansvar som du som ägare borde ha. Som ägare kan du i ett sådant läge egentligen välja tre 
vägar. Du kan vara aktiv i de val du gör och avstå från att investera i bolag som strider mot 
dina värderingar. Du kan vara aktiv och ställa krav på bolagets olika aktiviteter och arbetssätt. 
Eller så kan du stoppa huvudet i sanden och ignorera allt vad bolaget gör för chansen att göra 
kortsiktiga vinster för eget bruk. Men för den som vill vara aktiv och ställa krav är det inte 
alltid så lätt. Resultatrapporten visar endast på vad bolaget uppnått, inte hur detta har skett 
eller vilka kontrollorgan som finns.2 
 
En annan nackdel är att det i börsnoterade aktiebolag ofta finns ett brett ägande, något som 
ökar riskerna när det gäller tillvaratagandet av intressen. Ägare och ledning är sällan den 
samma och intressen när det gäller avkastning, risktagande och olika finansiella ersättningar 
skiljer sig ofta åt. För att minska risken för detta har många länder infört olika koder för 
bolagsstyrning som ett komplement till lagstiftningen.3  
 
Bolagsstyrning handlar om hur bolag som inte leds av sina ägare fortfarande ska drivas utifrån 
sina ägares intressen4. Den fick sitt genombrott i USA i mitten på 1980-talet efter ett antal 
uppmärksammade fall där bolagens ledningar ansågs ha handlat mer i eget intresse än vad 
som var lämpligt ur aktieägarnas synvinkel. Som ett led i detta växte shareholder value-
synsättet fram. Detta synsätt vill framhäva att bolagens främsta syfte är att skapa mervärde för 
sina ägare. Bolagen ska således styras på ett sätt som på bästa sätt uppfyller ägarintresset.5 
 

                                                 
1 Koskinen, L Etik, ekonomi och företagets själ s. 11f 
2 ibid s. 12 ff 
3 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp , 2007-10-30, klockan 14:49 
4 ibid 
5 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet s. 165 

 

http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000003.asp
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Förutom vikten av att uppfylla ägarintresset har det vid framtagandet av en svensk kod för 
bolagsstyrning varit viktigt att bland annat skapa goda förutsättningar för en aktiv och 
ansvarstagande äganderoll. Målet var att skapa största möjliga transparans mot ägare, 
kapitalmarknad och samhället i övrigt men även att skapa en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning mellan olika kontroll- och ledningsorgan.6 
 
Den 16 december 2004 fick Sverige sin egen kod för bolagsstyrning (se bil. 4) kallad Svensk 

kod för bolagsstyrning (i fortsättningen benämnd ”koden”).Utvecklingen av koden har skett i 
två olika etapper. Etapp ett leddes av en arbetsgrupp på nio personer, tre utsedda av 
Förtroendekommissionen (se bil. 1) och övriga sex av näringslivet. Dessa tog fram ett förslag 
som gick ut på remissbehandling och blev föremål för en offentlig debatt. Etapp två bedrevs 
av Kodgruppen (se bil. 1) en grupp med liknande sammansättning som under etapp ett, utsedd 
av regeringen. Kodgruppen gjorde, med hjälp av de synpunkter som framkommit under 
remissbehandlingen, en omarbetning av koden som togs i bruk 1 juli 2005.7 
 
Under våren 2006 skrev jag tillsammans med Camilla Jansson en uppsats på C-nivå kring 
frågan Svensk kod för bolagsstyrning –hur påverkar den förtroendet för näringslivet? Under 
vårt arbete med denna uppsats blev vi frustrerade över det faktum att det fanns så få 
bolagsstyrningsrapporter att tillgå. Detta eftersom tiden efter kodens införande var för kort 
och de flesta bolag vid tidpunkten för vår informationsinsamling inte hunnit publicera dessa. 
Detta har gjort att jag sedan dessa varit nyfiken på i vilken omfattning bolagen har valt att 
följa koden och även varför man avvikit i de fall som detta skett. När det var dags för mig att 
välja ämne till min D-uppsats kännde jag därför på ett tidigt stadium att detta var något jag 
ville titta närmare på.  
 

1.2 Problemställning 
Koden har som syfte att bidra till en förbättrad styrning av svenska bolag. I ett första steg 
vänder sig koden till de bolag som finns registrerade på Nordiska Listan(se bil 2). Valet att  
främst rikta sig till aktiemarknadsbolag kommer av att Kodgruppen anser att även andra 
kategorier av företag kommer tjäna på en väl utvecklad bolagsstyrning bland dessa bolag. 
Detta kommer i sin tur att stärka näringslivets effektivitet och konkurrenskraft samt främja 
förtroendet. 8 
  
Av formella skäl har Kodgruppen haft en ställning som offentlig utredning. Med anledning av 
detta möjliggjordes en bred remissbehandling i etablerade former. Koden är dock inte 
lagstiftad utan ett led i den självreglering som pågår inom svenskt näringsliv och bygger i 
huvudsak på principen ”följ eller förklara”9. Svensk kod för bolagsstyrning (se bil.4) är en kod 
för näringslivet av näringslivet.10 
 
I och med att koden är en självreglering har balansgången varit svår när det gäller att ha en 
hög nivå på regelverket samtidigt som så det ska vara tillgängligt för en bred grupp av bolag. 
Problemet har Kodgruppen (se bil. 1) löst genom att använda sig av principen ”följ eller 

                                                 
6 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning s. 72 
7 Svernlöv, C Bolagskoden förord 
8 ibid s. 6ff 
9 ibid s. 6 
10 
http://www.kodkollegiet.se/files/docs/EnflexibelmenskarpsvenskkodforbolagsstyrningDNDebatt20041216.pdf, 
2007-12-04, 15:54 

http://www.kodkollegiet.se/files/docs/EnflexibelmenskarpsvenskkodforbolagsstyrningDNDebatt20041216.pdf
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förklara”. Denna princip innebär att ett bolag som tillämpar koden kan välja att avvika från 
vissa delar om de i stället förklarar varför. I och med att koden är allmänt skriven och därför 
inte alltid passar alla användare och branscher fullt ut kan det i stället vara god bolagsstyrning 
att avvika från koden. 11 
 
Utifrån ovanstående resonemang blir mina frågeställningar:  
 
• Hur säger bolagen att de avviker från Svensk kod för bolagsstyrning? 
• Av vilken anledning säger bolagen att de valt att avvika? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med min undersökning är att försöka besvara de frågor som ställs i min inledande 
frågeställning. För att uppnå detta har jag som avsikt att jämföra bolagstyrningsrapporter från 
de 113 bolag på Stockholmsbörsens Nordiska listan (se bil 2) som i skrivande stund berörs av 
koden. Utöver dessa 113 bolag finns på listan även åtta utländska bolag som använder sig av 
sitt eget lands kod, av denna anledning har jag valt att inte ta med dessa i min undersökning. 
En sammanställning som denna kan sedan användas som underlag för en utvädering av koden 
och dess innehåll. 
 

1.4 Disposition 
I inledningen av varje kapitel kommer en kort disposition där jag talar om hur jag tänkt 
disponera fortsättningen. Fortsättningsvis kommer varje kapitel att avslutas med en 
sammanfattning. Detta gör jag för att underlätta för läsaren eftersom det då blir mer 
lättöverskådligt och enklare att söka efter önskad information. 
  
  

                                                 
11 Svernlöv, C Bolagskoden s. 10f 
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2. Metod 
 
 
Detta kapitel är indelat i fyra olika delar. Del ett behandlar vilken ansat jag valt att använda 

mig av när jag närmat mig mitt ämnesområde. Del två tar upp vilken teknik jag använt mig 

utav när jag samlat in material till litteraturstudien och empirikapitlet. Den tredje delen tittar 

på mina källor och tar upp kritik mot dessa. Del fyra talar om hur jag gått till väga i min 

undersökning. Avslutningsvis kommer en kapitelsammanfattning som behandlar det viktigaste 

jag gått igenom. 

 

 

2.1 Ansats 
Eftersom frågeställningarna i min uppsats är: Hur säger bolagen att de avviker från Svensk 

kod för bolagsstyrning?samt Av vilken anledning säger bolagen att de valt att avvika? 

kommer jag att använda mig av en deskriptiv metod som precis som namnet låter är av den 
beskrivande sorten. Jag kommer att sammanställa hur bolagen säger att de valt att avvika 
från koden. Med hjälp av denna information vill jag sedan beskriva hur bolagen väljer att 
avvika från koden samt vilken betydelse detta har för aktieägarna. 
 
Som ingång till ämnet har jag valt en deduktiv ansats. Jag har inte som syfte att bygga upp 
någon egen modell eller teori kring min frågeställning. I stället har jag valt att utgå från 
befintliga teorier för att med hjälp utav dessa analysera min data. Jag har dock valt att inte 
själv härleda någon hypotes från dessa teorier utan använder dem som en intresseinriktning 
utifrån vilken min datainsamling sker. 
   

2.2 Teknikval 
I min undersökning kommer jag att använda mig av det kvantitativa synsättet eftersom min 
undersökning handlar mer om insamling och analys av data än om hur individer tolkar en 
given omgivning.  
 
När det gäller källor har jag valt att uteslutande använda mig av sekundärkällor. Dessa källor 
består främst av bolagsstyrningsrapporter från de bolag som ligger på den Nordiska listan (se 
bilaga 2) eftersom min utredning bygger på data från dessa. I enlighet med koden skall till 
årsredovisningen bifogas en särskild rapport om bolagstyrningsfrågor. Rapporten kan ingå i 
den tryckta årsredovisningen eller utgöra en helt egen del, den är dock inte en del av de 
formella årsredovisningshandlingarna.12 För att göra det enkelt för mig har jag i de fall det 
varit möjligt använt mig utav separata bolagsstyrningsrapporter. I övriga fall har jag använt 
mig utav bolagens årsredovisningar. Som komplement till dessa har jag även använt mig utav 
statliga utredningar samt böcker och internet. Detta för att få en djupare förståelse för koden, 
bolagsstyrning och andra teorier jag använt mig av i min undersökning.  
 
Vid val av litteratur har jag främst sökt i Higgins, bibliotekskatalog vid Högskolan i Gävle. 
Utöver detta har jag även använt mig av internet för att hitta tidigare forskning inom ämnet 
och få tips på litteratur att använda mig av.  

                                                 
12 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning s. 96 
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Vid informationssökning på internet har jag använt mig av sökmotorerna Alta Vista och 
Google. De sökord jag använt är: ”Hur tillämpas koden i svenska bolag?”, ”Svensk kod för 

bolagsstyrning”, Bolagsstyrning, ”Principal-Agnet teorin”, ”Nordiska listan” samt namnen 
på de 113 bolag som i skrivande stund berörs av koden.  
 

2.3 Källkritik 
När det gäller de bolagsstyrningsrapporter och årsredovisningar som ligger ligger till grund 
för min datainsamling finns det en stor risk med att lita på information som bolagen själva ger 
ut i syfte att informera sina intressenter då den kan vara både styrd och korrumperad. Jag 
anser dock att de bolag som i skrivande stund berörs av koden är både stora och har för 
mycket att riskera genom felaktig och manipulerad information att detta inte är fallet. Koden 
är heller inte tvingande i sitt utförande, bolagen kan välja att avvika från den så länge de 
förklarar varför. Det finns heller inga krav på förklaringens omfattning utan företagen har 
enligt min mening allt att vinna på att lämna korrekt information när det gäller tillämpandet av 
koden. 
 
Vid inhämtande av information från publicerade källor finner jag ingen anledning att tvivla 
på att informationen är korrekt. Källorna består uteslutande av akademisk litteratur skriven av 
författare som har en lång karriär inom sitt ämnesområde.  
 
De statliga utredningar jag använt mig av finner jag inte heller någon anledning att 
ifrågasätta. Statens Offentliga Utredningar (SOU) ligger ofta till grund för de propositioner 
riksdagen lägger fram, exempelvis finansplaner. Av denna anledning finner jag dem högst 
pålitliga.  
 
Vid informationssökning på internet har jag valt att hämta min information från regeringens, 
bolagsstyrningskollegiets och OMX:s webbplatser med ett undantagsfall. Detta då jag räknar 
dessa källor som pålitliga, seriösa och väl insatta inom det ämnesområde jag valt. Mitt enda 
undantag är då jag använt mig av Wikipedia, ett uppslagsverk på webben som kan uppdateras 
och ändras av vem som helst. Anledningen till detta val är att jag vill ha en källa på 
informationen samt att jag ansåg att en källa som Wikipedia är bättre än ingen alls. Jag är 
även säker på att informationenn är korrekt eftersom jag läst om det på andra ställen tidigare 
men inte kunnat återfinna dessa källor. 
 

2.4 Undersökningens genomförande 
När jag skulle genomföra min undersökning började jag med att ladda ner 
bolagsstyrningsrapporter från samtliga 113 bolag på den Nordiska listan (se bil. 2) som berörs 
av koden. I min undersökning har jag valt att avgränsa mig till bolagsstyrningsrapporter 
gällande år 2006. I de fall bolagen har brutet räkenskapsår har jag valt att utgå från år 2005-
06. Listan som finns på OMX webbplats gäller dock de bolag som i skrivande stund är 
aktuella. Av denna anledning blir det ett fåtal bolag som visas som ej listade i min 
undersökning. 
 
Punkt 5.1.2 i koden talar tydligt om att bolaget skall ange vilka regler de avvikit ifrån. Med 
anledning av detta har jag valt att inte på något sätt tolka kodens regler eller bolagens 
bolagsstyrningsrapporter på annat sätt än att jag litar på att bolagen endast avviker i de fall de 
själva anger. I min undersökning vill jag undersöka i vilka fall bolagen avviker från koden, 
inte kontrollera om de uppfyller kodens syfte. Detta då jag anser att det kräver en bredare 
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kunskap om både koden och bolagsstyrning än vad som kan anses skäligt att hinna få under 
denna korta period. Har bolagen själva inte angett någon avvikelse från koden utgår jag därför  
från att de följer denna fullt ut. Trots att undersökningen bygger på 113 bolag som ska ställas 
mot de 71 punkter koden består av gör denna metod undersökningen fullt hanterbar då denna 
information finns samlad i bolagens bolagsstyrningsrapporter. 
 
Efter genomläsning av samtliga bolagstyrningsrapporter har jag checkat av hur många bolag 
som avvikit från respektive punkt i koden (se bil. 3). Jag har även kortfattat sammanfattat av 
vilken anledning bolagen valt att avvika från koden. Utfrån detta för jag en diskussion kring 
vilken betydelse detta har för aktieägarna. 
 
Mitt fokus kommer i analysen ligga på de punkter som har nio avvikelser eller fler. 
Anledningen till detta är att jag anser att den inte finns någon mening att analysera varje 
enstaka avvikelse och att undersökningen visat ett tydligt glapp mellan sex och nio avvikelser 
per punkt.  
 
Kapitelsammanfattning 
Då min undersökning handlar om att samla in och analysera data har jag använt mig utav det 
kvantitativa synsättet och en deskriptiv metod. Ingången till ämnet är deduktivt. 
 
I undersökningen har jag valt att använda mig utav sekundärkällor så som 
bolagsstyrningsrapporter, statliga utredningar, böcker och internet.  Jag anser att de källor jag 
använt mig av är fullständigt pålitliga även om det kan finnas kritik till pålitligheten av 
informationen från bolagsstyrningsrapporter.  

 
I min underökning har jag använt mig av bolagsstyrningsrapporter från samtliga 113 bolag 
noterade på Nordiska listan (se bil 2). Rapporterna är från 2006, i de fall bolagen har brutet 
räkenskapsår har jag använt mig utav rapporter från 2005/06. I min undersökning har jag inte 
tolkat hur bolagen efterföljt koden utan utgått från vad bolagen själva säger.  
 
Efter genomläsning av samtliga bolagstyrningsrapporter har jag checkat av hur många bolag 
som avvikit från respektive punkt i koden (se bil. 3). Koden har sammanlagt 71 punkter. Jag 
har även kortfattat sammanfattat av vilken anledning bolagen valt att avvika från koden. 
Utfrån detta för jag en diskussion kring vilken betydelse detta har för aktieägarna. Mitt fokus 
kommer ligga på de punkter som har nio eller fler avvikelser. Anledningen till detta är att jag 
anser att den inte finns någon mening att analysera varje enstaka avvikelse och att 
undersökningen visat ett tydligt glapp mellan sex och nio avvikelser per punkt. 
 
 



 

11 
 

3. Teori och begrepp 
 
 
Detta kapitel är uppdelat i fem olika delar. Den första delen behandlar bolagsstyrning, dess 

historik samt hur den svenska modellen ser ut. Del två behandlar Svensk kod för 

bolagsstyrning (se bil.4), dess införande och tillämpning. Del tre talar mer ingående om 

nordiska listan. I del fyra tittar jag  på ”Principal-agent teorin”. Den femte delen tar upp 

tidigare forskning kring ämnet. Avslutningsvis gör jag en sammanfattning av kapitlet.  

 
 

3.1 Bolagsstyrning 
Bolagsstyrning, eller corporate governace som det heter på engelska, handlar om hur bolag 
som inte leds av sina ägare ändå ska styras utifrån ägarnas intresse.13 Men samtidigt som 
bolagen måste få utrymme att arbeta fritt utifrån ägarnas intresse måste detta ske inom ramen 
av ett effektivt ansvarstagande. Bolagsstyrning handlar alltså om att hitta en balans mellan ett 
effektivt ansvarstagande och en hög konkurenskraft.14 
 
När ett bolag har flera spridda ägare blir riskerna betydligt högre än om det endast finns 
enstaka ägare. Med spritt ägande kommer även ofta anställda företagsledningar som inte alltid 
har samma intressen när det gäller avkastningskrav, risktagande, ersättningskrav och 
finansiell struktur som bolagens ägare. För att minska risken för konflikter i dessa lägen har 
många länder infört olika koder för bolagsstyrning som ett komplement till den lagstiftning 
som finns på området. 15 

3.1.1 Bolagsstyrningens historik 
Den internationella utvecklingen av corporate governance började i USA på 1980-talet. Ett 
antal starka företagsledningar i stora börsnoterade bolag handlade på ett sätt som inte 
motsvarade ägarnas, i detta fall den pensionssparande allmänhetens intresse. Som en följd av 
detta beslutade sig ett flertal ledande institutionella ägare att ingripa och formulera riktlinjer 
för hur bolagen skulle styras. Corporate governace hade sett dagens ljus.16  
 
I början av 1990-talet inledde den svenska aktiebolagskommittén en översyn av 
aktiebolagslagen. Resultat blev den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 
2007. Även ute i Europa började det hända saker, 1992 kom Cadbury-rapporten som ett svar 
på de bolagsskandaler som förekom i Storbritannien under slutet av 1980-talet. I dess spår 
följde även en rad andra rapporter som sedemera sammanställdes i The Combined Code som 
utkom i juli 2003. 17 
 
Samma år som Cadbury-rapporten stod klar utkom i Sverige Aktiespararna med den första 
svenska ägarpolicyn för börsnoterade bolag. Redan året efter kom det första praktiska 
genomslaget. Aktiespararna stoppade tillsammans med ett antal ägarinstitutioner den 

                                                 
13 http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000003.asp, 2007-11-19, kl 16:32 
14 Deakin, S, Hughes, A, Competitative Corporate Governance: An interdisciplinary Agenda, s. 3 
15 ibid 
16 http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000078.asp 2007-11-19,  kl 16:35 
17 ibid 

http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000003.asp
http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000078.asp
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planerade sammanslagningen mellan Volvo och Renault. 18 
 
Under följande årtionde utkommer bland andra Näringslivets Börskommitté, 
Aktiemarknadsnämnden och Stockholmsbörsen med en rad regler, riktlinjer och 
rekomendationer kring bolagsstyrning på aktiemarknaden. Kring millenieskiftet tillkom 
corporate covernence-koder både i europa och övriga världen. Bara räknat på 55 länder i 
Europa fanns det i mars 2006 totalt 169 koder och rapporter om bolagsstyrning samt ett tiotal 
rekommendationer från internationella organisationer. 19 
 
En av de mest uppmärksammade koderna är Sarbanes- Oxley Act, även kallad SOX. SOX är 
USA:s motsvarighet till Svensk kod för bolagsstyrning och undertecknades av president Bush 
den 30 juli 2002. Amerikanska bolag har haft till slutet av 2004 på sig att genomföra 
nödvändiga förändringar, utländska bolag har dock haft ända till slutet av 2006 på sig. SOX 
består av elva olika delar varav en av en av de viktigaste är SOX 404 som handlar om 
bolagens internkontroll. 20 
 
Sveriges första samlade kod, ”Vägledning till god styrelsesed”, utgavs i januari 2003 av 
StyrelseAkademin. Året efter presenterade Kodgruppen (se bil. 1) ett förslag till Svensk kod 
för bolagsstyrning. Efter en remissomgång och omarbetning resulterar förslaget i vad som i 
dag är den gällande svenska bolagskoden. Svensk kod för bolagsstyrning (se bil.4) togs i bruk 
1 juli 2005 och gällde till en början de börsbolag som listades på stockholmsbörsen A-lista 
samt de på O-listan vars börsvärde översteg tre miljader kronor. I skrivande stund är samtliga 
bolag på Stockholmsbörsens Nordiska lista (se bil. 2) tvungna att tillämpa koden. 21 

3.1.2 Den svenska bolagsstyrningsmodellen 
Den svenska bolagsstyrningsmodellen bygger på lagar, självregleringar samt praxis inom 
området. De lagar som finns inom ämnet är främst aktiebolagslagen, bokföringslagen och 
årsredovisningslagen. Utöver dessa finns en rad olika självregleringar, bland dem Svensk kod 

för bolagsstyrning.  
 
Bolagstyrningssystemet bygger på en strikt makt -och ansvarsfördelning mellan ägarna 
(bolagsstämman), verkställande direktör och styrelse. (se bil.3)  
 
 

 
Figur 3:1 Den svenska bolagsstyrningsmodellen22 

                                                 
18 http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000078.asp 2007-11-19,  kl 16:35 
19 ibid 
20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act  2007-12-07, kl 11:14 
21 http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000078.asp  2007-11-19, kl 16:35 
22 ibid 

http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000078.asp
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act
http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000078.asp
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Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där ägarna direkt kan utöva sin makt. 
Bolagsstämman sker minst en gång per år och beslutar bland annat om fastställande av 
årsredovisning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt beslutar hur 
resultatet ska fördelas. Stämman väljer även styrelse för nästkommande år och, i de fall det är 
nödvändigt, en revisor.23 
 
Styrelsen ska för ägarnas räkning förvalta bolaget. De har befogenhet att sköta bolaget 
självständigt så länge det sker med ägarnas intresse som grundsten. Den yttersta makten ligger 
dock fortfarande hos ägarna då de när som helst under året kan sammankalla en extra 
bolagsstämma och byta ut hela eller delar av styrelsen.24 
 
Verkställande direktör (VD) är något som måste finnas i alla publika bolag. Denne tillsätts av 
styrelsen och har som uppgift att sköta den fortlöpande förvaltningen av bolaget enligt 
anvisningar från styrelsen. När det gäller gränsen mellan verställande direktörers och 
styrelsers ansvarsfördelning ska detta finnas nedskrivet samt fastställas av styrelsen.25 
 
Revisorn utses av bolagsstämman för att granska årsredovisning och räkenskaper samt hur väl 
styrelse och verkställande direktör förvaltat bolaget. Deras främsta rapporteringsskyldighet 
ligger mot ägarna men används även av styrelsen när de vill kontrollerna den verkställande 
direktörens förvaltning av bolaget.26 
 

3.2 Svensk kod för bolagsstyrning 
I ett samhälle är förtroendet en fundamental grundsten, inte minst inom näringslivet. Utan 
förtroende mellan olika aktörer på näringslivsarenan blir det svårt för företagen att attrahera 
kapital och medarbetare samt få avkastning för sin produktion. En brist på förtroende skulle 
innebära stora risker och höga kostnader för företagen vilket i sin tur skulle kunna leda till en 
försämrad marknadsekonomi.27 
 
Både utlandet och Sverige har de senaste åren drabbats av en rad olika företagsskandaler som 
lett till att diskussioner kring förtroendet kommit upp till ytan. Med anledning av detta 
beslutade regeringen i september 2002 bemyndiga statsministern att tillkalla en kommission 
med uppdraget att analysera behovet av åtgärder som kan säkerställa förtroendet inom svenskt 
näringsliv. Kommissionen tog namnet Förtroendekommissionen (se bil. 1) och hade som 
uppdrag att etablera en dialog med näringslivets ägare och företrädare om hur förtroendet för 
näringslivet såg ut i dagsläget. De skulle även granska förtroendeskadliga företeelser inom 
svenskt näringsliv samt belysa de insatser som näringslivet själva gjort i förtroendeskapande 
syfte. Genom att se till internationella erfarenheter samt bedöma svensk lagstiftning, offentlig 
reglering och näringslivets egna regelverk skulle de sedan komma med förslag på nödvändiga 
åtgärder.28  
 
Förtroendekommissionen (se bil. 1) kom under våren 2003 fram till att Sverige i likhet med 
många andra länder var i behov av en nationell kod för bolagsstyrning. En arbetsgrupp med 
namnet Kodgruppen (se bil. 1). De fick i uppdrag att tillsammans med 

                                                 
23 http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000081.asp, 2007-11-19, kl 16:55 
24 ibid 
25 ibid 
26 ibid 
27 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet s. 75 
28 ibid s. 76 

http://www.bolagsstyrningskollegiet.se/sv/0000081.asp
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Förtroendekommisisionen (se bil. 1) och följande organ inom svenskt näringsliv: FAR, 
Stockholmsbörsen; Stockholms Handelskammare, Svenska Bankföreningen, Svenskt 
Näringsliv, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Svenska Fondsparares Riksförbund, Svenska 
Fondhandlareföreningen och Sveriges Försäkringsförbund att utveckla en svensk kod för 
bolagsstyrning. Utöver dessa organ har Kodgruppen (se bil. 1) även haft externa möten med 
bolagsjurister, experter inom redovisning och revision samt företrädare för de större 
instituonella ägarna.29 
 
Under 2004 lämnade Förtroendekommissionen (se bil.1) ifrån sig ett förslag till en svensk kod 
för bolagstyrning i Näringslivet och Förtroendet (SOU 2004:43). Förslaget gick på remiss till 
ett antal intressenter och totalt inkom 78  stycken remissyttranden. Kodgruppen (se bil.1) fick 
sedan av regeringen i uppdrag att utvärdera dessa yttranden och utifrån dessa göra en 
omarbetning av koden. Detta resulterade i betänkandet Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 
2004:130) som utkom i december 2004.30 I och med detta hade det för första gången i Sverige 
lagts fram en samlad kod för bolagsstyrning (se bil.4).31 

3.2.1 Införande och tillämpning 
Trots att den inte är en lag är samtliga svenska bolag som är listade (inregistrerade) på börsen 
samt andra noterade bolag med ett marknadsvärde på över 3 miljarder svenska kronor tvugna 
att följa kodens regler. Detta eftersom koden sedan den den 1 juli 200532 varit implementerad 
i den nordiska börsens regelverk i Stockholm.33 Men även om koden främst riktar sig till 
noterade bolag är Kodgruppens (se bil.1) förhoppning att den även ska användas av andra 
typer av bolag. Exempel på dessa är bolag med spritt ägar- eller allmänintresse som: 
kooperativa bolag, statliga och kommunala bolag samt försäkringsbolag. Det kan även vara 
nyttigt för bolag som förbereder sig för att marknadsnoteras att i ett första steg implementera 
koden.34 
 
Koden är avsedd att utgöra en del i en självreglering inom det svenska näringslivet. Precis 
som flertalet utländska koder bygger den på principen ”följ eller förklara”. Principen innebär 
att de bolag som tillämpar koden kan avvika från vissa av kodens regler så länge de ger en 
förklaring till varför. Bakgrunden till detta har varit att principen gett Kodgruppen (se bil. 1) 
möjligheten att höja ambitionsnivån med koden ett steg till. Om reglerna hade varit tvingande 
hade det varit nödvändigt att finna en minsta gemensamma nämnare för samtliga bolag som 
berörs av koden. Bolag kan se olika ut och av denna anledning kan det vara svårt att uppnå 
detta. Koden har som huvudsyfte att förbättra styrningen i svenska bolag och i vissa fall kan 
det i stället vara god bolagsstyrning att avvika från en regel i stället för att följa den.35 
 
Även om koden i huvudsak bygger på principen ”följ eller förklara” finns det inga klara regler 
för hur ingående dessa förklaringar måste vara. Kodgruppen (se bil.1) menar i stället att det är 
upp till bolagens styrelse att ta ställning till detta. Det finns heller ingen särskild instans som 
ska kontrollera att koden följs eller att bolagen ger godtagbara förklaringar. I stället förutsätts 
marknaden reagera om bolagens förklaringar anses vara otillräckliga. Kodgruppens (se bil.1) 

                                                 
29 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet s. 78 
30 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning förord 
31 ibid  s. 67 
32 http://www.bolagsstyrning.se/sv/ 2007-12-12, kl. 09:34 
33 http://www.omxgroup.com/nordicexchange/formarknadsaktorer/lagar_regelverk/stockholmrulesregulations/                                             
2007-12-11, kl. 14:06 
34 Svernlöv C Bolagskoden s. 8 
35 ibid s. 10f 

http://www.bolagsstyrning.se/sv/
http://www.omxgroup.com/nordicexchange/formarknadsaktorer/lagar_regelverk/stockholmrulesregulations/
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förhoppning är att de bolag som ger otillräckliga förklaringar drabbas av försämrat förtroende 
på kapitalmarknaden och på detta sett riskerar bolagets värde.36    
 
Utöver principen ”följ eller förklara” bygger kodens regler främst på aktiebolagslagen, men 
även andra lagar och regelverk kring bolagsstyrning. Koden är menad att vara en påbyggnad 
på de regelverk som redan finns men till skillnad från exempelvis aktiebolagslagen riktar sig 
koden till ett vidare spann av bolagstyper. 37 
 
Kollegiet för Svensk bolagsstyrning (se bil. 1) har som uppgift att främja god bolagsstyrning i 
börsnoterade bolag i Sverige. I och med detta har de det övergripnade ansvaret för att förvalta 
koden. Deras uppgift är dock ej att se till att den följs utan att analysera kodens praktiska 
tillämping och utvecklingen inom bolagsstyrning i Sverige. Utifrån detta kan de sedan göra 
ändringar i koden om detta skulle anses vara en nödvändighet.38 
 

3.3 Den nordiska börsen 
Den nordiska börsen, The Nordic Exchange (se fig. 3:2), är en integrerad marknadsplats som 
erbjuder handel, notering och clearing av olika bankpapper. Visionen är att fungera som en 
gemensam entré för de nordiska och baltiska marknaderna och attrahera intresse och 
investerare till hela regionen. Den nordiska börsen ger tillgång till mer än 80 % av regionens 
börshandel och innefattar börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Tallin, 
Vilnius och på Island.39 
 
Den nordiska börsen täcker två marknader, den nordiska genom Nordic Market samt den 
baltiska genom Baltic Market

40. Det finns även ett tredje alternativ, The First North, en 
alternativ marknadsplats för mindre bolag som har ett enklare regelverk41. Börserna i 
Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och på Island är de som tillsammans bildar Nordic 
Market. Samtliga fyra börser bildar egna juridiska enheter som lyder under separata lagar och 
regler. För Stockholmsbörsens del gäller bland mycket annat Svensk kod för bolagsstyrning 
(se bil.4).42  
 

 

 

 

The Nordic 
Exchanche 

 

  

         

 The Nordic Market  The Baltic Market  The First North 

         

Stockholmsbörsen  Svensk Kod för Bolagsstyrning   

         

Helsingforsbörsen        

         

Köpenhamnsbörsen        

         

Isländska börsen        

Fig 3:2 Egen 

                                                 
36 Svernlöv C Bolagskoden s. 11 
37 ibid s. 14 
38 http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000017.asp  2007-12-12, kl. 11:23 
39 http://www.omxgroup.com/omxcorp/varverksamhet/egnamarknadsplatser/ 2007-12-10, kl. 11:35 
40 http://www.omxgroup.com/nordicexchange/ 2007-12-10, kl. 11:44 
41 http://www.omxgroup.com/firstnorth/ 2007-12-10, kl 11:46 
42 http://www.omxgroup.com/nordicexchange/forbolagochemittenter/Lagarregelverk/ 2007-12-10, kl. 12:40 

http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000017.asp
http://www.omxgroup.com/omxcorp/varverksamhet/egnamarknadsplatser/
http://www.omxgroup.com/nordicexchange/
http://www.omxgroup.com/firstnorth/
http://www.omxgroup.com/nordicexchange/forbolagochemittenter/Lagarregelverk/
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3.4 ”Principal–agent” teorin 
Få individer i dagens samhälle är självförsörjande. Ekonomiska argument motiverar i stället 
en specialisering vilket leder till utbyte av olika saker så som varor resurser och information. 
Problemet är att detta leder till en ojämn information hos de olika aktörerna på marknaden, 
detta är något som kräver organisering.43 
 
”Principal-agent” teorin bygger på att en överenskommelse, ett kontrakt, mellan en 
uppdragsgivare (principal) och en uppdragstagare (agent) återspeglar förhållandet mellan 
tillgänglig information och risksituation. Teorin utgår från att de medverkande individerna 
sätter sitt eget intresse främst och har en begränsad rationalitet, de varken kan eller vill vara 
fullständigt rationella. Dessa intressen överensstämmer sällan med uppdragsgivarens 
intressen, i detta fall bolagens ägare. 44    
 
Agentens oförmåga att vara rationell leder till att all tillgänglig information inte hanteras i 
beslutssituationen. Agenten bibehåller och förvränger information som ur principalens 
synvinkel skulle vara relevant att sända vidare inom organisationen. För att kontrollera 
agenten kan principalen använda sig utav två olika alternativ. Det ena är att investera i ett 
informationssystem som kontrollerar agentens beteende. Om principalen kan få information 
om agentens beteende och agenten känner till detta ökar chansen att agenten beter sig på det 
sätt principalen önskar. Alternativ två är att kontraktet mellan parterna är resultatorienterat. 
Resultatet är till stor del beroende av agentens beetende och ju mer risktagande en agent är 
desto mer troligt att kontollorganet blir beteendeorienterat. Men ju mer riskbenägen en 
principal är desto troligare är det att denne föredrar ett resultatorienterat kontrakt.45 
 
Ett kontraktsförhållande råder på flera olika plan inom ett bolag, mellan ägare och styrelse, 
mellan styrelse och VD samt mellan ledning och anställda. Vidare kan kontraktsförhållanden 
även finnas mellan bolaget och olika externa intressenter.46 Alla kontrakt måste med 
nödvändighet bli ofullständiga, detta med anledning av att ett kontrakt omöjligt kan identifiera 
och kvantifiera alla eventuella konsekvenser47. Detta är dock heller inget att eftersträva 
mycket på grund av den stora kostnaden i tid, pengar och resursurser. Omöjligheten att 
förutspå framtiden samt kostnaden för detta leder till en efterfrågan på enkla kontrakt.48 
 
Ett enkelt kontrakt kan motiveras utifrån en kostnadseffektiv synvinkel, men även utifrån 
motivations- och kommunikationsaspekter. För att kontraktet ska motivera agenten att 
uppfylla principalens önskemål och intressen är det av stor vikt att det är enkelt att förstå för 
båda parter. Människan har även en begränsad kapacitet och kan sällan ta till sig mer än tre 
till fem faktorer samtidigt. Av denna anledning är det därför viktigt att kontraktet inte 
innehåller för många faktorer så att båda sidor kan kommunicera det mest nödvändiga. Även 
om ett enklare kontrakt kanske inte ger upphov till ett optimalt beteende ökar chansen att 
agenten beter sig på det sätt som avses i kontraktet.49 

                                                 
43 Rapp B, Thorstensson A Vem skall ta risken?  s. 230 
44 Jensen, C, Meckling, Theory of the Firm:Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, s. 5 
45 Rapp B, Thorstensson A Vem skall ta risken?  s. 12f 
46 ibid s. 230f 
47 Jensen, C, Meckling, Theory of the Firm:Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, s. 45f 
48 Rapp B, Thorstensson A Vem skall ta risken?  s. 244f 
49 ibid  s. 244f 
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3.5 Tidigare forskning 
Trots att koden inte funnits särskilt länge finns det många olika uppsatser kring ämnet. De 
handlar om allt från hur valberedningen påverkas vid styrelsenomineringar, kodens inverkan 
på börskurser, om förutsättningarna för en implementering är de rätta till hur ägarnas position 
och inflytande påverkas. När det gäller att titta på hur företagen valt att avvika från koden har 
jag endast hittat en uppsats om detta. Bodström, E och Linderoth, J på Uppsala Universitet har 
skivit en C-uppsats med titeln Svensk kod för bolgsstyrning ”En granskning av 

bolagsstyrningsrapporter” .  
 
Bodström, E och Linderoth, J har valt att granska 50 bolagsstyrningsrapporter för att ta fram 
de vanligaste avvikelserna samt titta på tydligheten i informationen kring dessa avvikelser. 
Uppsatsen utgår från corporate governance, informationssymmetri och intressentteorin. I 
uppsatsen har författarna lagt fokus på tydligheten i de förklaringar som görs vid avvikelser, 
något som är av stort intresse då tydliga förklaringar är en förutsättning när utomstående 
intressenter ska förstå informationen.  
 
I min undersökning har jag i stället valt att lägga fokus på vilka delar av koden som bolagen 
väljer att avvika från samt vilken förklaring de har oberoende av förklaringens tydlighet. 
Utifrån detta kommer jag sedan att se vilken betydelse detta har för aktieägarna. För att få en 
så korrekt bild som möjligt har jag även till skillnad från Bodtröm, E och Linderoth, J valt att 
ta med samtliga berörda bolag på nordiska listan. På detta sätt skulle min undersökning kunna 
vara använbar för Svenska bolagsstyrningskollegiet vid en utvärdering av koden. 
 
Kapitelsammanfattning 
Bolagsstyrning, eller corporate governace som det heter på engelska, handlar om hur bolag 
som inte leds av sina ägare ändå ska styras med ägarnas intresse främst. Med spridda ägare 
blir riskerna högre än vid enstaka ägare. Spritt ägande innebär även ofta anställda 
företagsledningar som inte alltid har samma intressen som bolagens ägare. För att minska 
risken för konflikter har de flesta länder därför infört olika koder för bolagsstyrning. 
 
I Sverige lades i december 2004 för första gången fram en samlad kod för bolagsstyrning. 
Svensk kod för bolagsstyrning är avsedd att utgöra en del i en självreglering inom det svenska 
näringslivet och bygger precis som flera utländska koder på principen ”följ eller förklara”. 
Koden har sedan den den 1 juli 2005 varit implementerad i den Nordiska börsens regelverk i 
Stockholm. 
Den nordiska börsen, The Nordic Exchange (se fig. 3:2), är en integrerad marknadsplats som 
erbjuder handel, notering och clearing av olika bankpapper, och täcker två marknader, den 
nordiska genom Nordic Market samt den baltiska genom Baltic Market. 
 
”Principal-agent” teorin bygger på att ett kontrakt mellan en uppdragsgivare (principal) och 
en uppdragstagare (agent) återspeglar förhållandet mellan tillgänglig information och 
risksituation. Resultatet är beroende av agentens beteende, ju mer risktagande en agent är 
desto troligare att kontollorganet blir beteendeorienterat. Men ju mer riskbenägen en principal 
är desto troligare är det att denne föredrar ett resultatorienterat kontrakt. Alla kontrakt är 
ofullständiga eftersom att alla eventuella konsekvenser omöjligt kan identifieras och 
kvantifieras. Men även om ett enklare kontrakt inte ger upphov till ett optimalt beteende så 
ökar chansen att agenten beter sig så som avses i kontraktet. 
 
Trots att koden inte funnits särskilt länge finns det många olika uppsatser kring ämnet. När 
det gäller att titta på hur företagen valt att avvika från koden har jag endast hittat en uppsats, 
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Bodström, E och Linderoth, J Svensk kod för bolgsstyrning ”En granskning av 

bolagsstyrningsrapporter”. Uppsatsen granskar 50 bolagsstyrningsrapporter och utgår från 
corporate governance, informationssymmetri och intressentteorin när de tittar på tydligheten i 
de förklaringar som görs vid avvikelser från koden.  
 
I min undersökning har jag i stället valt att lägga fokus på vilka delar av koden som bolagen 
väljer att avvika från samt vilken förklaring de har oberoende av förklaringens tydlighet. 
Utifrån detta kommer jag sedan att se vilken betydelse detta har för aktieägarna. För att få en 
så korrekt bild som möjligt har jag även till skillnad från Bodtröm, E och Linderoth, J valt att 
ta med samtliga berörda bolag på nordiska listan. På detta sätt skulle min undersökning kunna 
vara användbar för Svenska bolagsstyrningskollegiet vid en utvärdering av koden. 
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4. Empiri 
 
 
I detta kapitel kommer jag först visa på hur avvikleser per bolag samt avvikelse per punkt ser 

ut. Efter detta  kommer jag ta upp varje punkt av koden som något bolag avviker från samt 

tala om hur många bolag som valt att avvika från denna och av vilken anledning de valt att 

göra så. Avslutningsvis kommer en kapitelsammanfattning. 

 

 

4.1 Avvikelser 
I min undersökning av de 113 bolag som finns listade på Nordiska listan (se bil 2) var  
9 % av bolagen inte listade 2006. Av resterande bolag valde 34% att följa koden fullt ut och 
57 % avvek från koden i mellan 1 och 10 fall (se fig 4.1).  
 

Avvikelser/bolag

26%

11%

11%5%

34%

9%

2%1%
1%

1 avvikelse (26%)

2 avvikelser (11%)

3 avvikelser (11%)

4 avvikelser (5%)

5 avvikelser (2%)

6 avvikelser (1%)

10 avvikelser (1%)

Utan avvikelser (34%)

Ej listade 2006 (9%)

 
Fig 4.1 egen 
 
Koden delas in i 71 stycken olika punkter (se bil.4). När det gäller avvikelser per punkt 
saknade 57% av kodens punkter helt avvikelser. Från 36% av punkterna avveks mellan 1 och 
6 gånger och i resterande 7% av fallen mellan 9 och 26 gånger. (se fig 4:2) 
 

Avvikelser/punkt

25%

3%

1%

3%

1%

57%

3%

3%
1%1%

1%

1%

1 avvikelse (25%)

2 avvikelser (3%)

3 avvikelser (1%)

4 avvikelser (3%)

5 avvikelser (3%)

6 avvikelser (1%)

9 avvikelser (3%)

10 avvikelser (1%)

13 avvikelser (1%)

20 avvikelser (1%)

26 avvikelser (1%)

Utan avvikelser (57%)
 

Fig 4.2 egen 
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4.2 Förklaringar 
1.2.1  Bolaget skall inför varje bolagsstämma, om så är motiverat av ägarkretsens sammansättning och 

med beaktande av vad som är ekonomiskt försvarbart, ge aktieägarna möjlighet att med hjäp av 
modern kommunikationsteknik följa eller delta i stämman från annan ort inom eller utom 
landet.50 

 
Från denna punkt har 4 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att bolagen inte fann 
det försvarbart av ekonomiska skäl eller nödvändigt med tanke på ägarkretsen. 
 
1.3.2 Har förslag till beslut i ett visst ämne utarbetats av ett styrelseutskott skall utkottets ordförande 

eller annan utskottledamot vara närvarande på bolagsstämman och på styrelsens uppdrag 
redovisa och motivera förslaget.51 

 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att bolaget inte hade 
några utskott.  
 
1.4.3 Bolagstämman skall hållas på svenska och det material som presenteras skall vara på svenska. 

Bolaget skall, om så är motiverat av ägarkretsens sammansättning och med beaktande av vad 
som är ekonomiskt försvarbart, överväga om stämmoförhandlingarna helt eller delvis ska 
simultantolkas och om av bolaget presenterat material skall översättas till annat språk.52 

 
Från denna punkt har 6 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta har i majoriteten av 
bolagen varit att de inte funnit detta ekonomiskt försvarbart med anledning av ägarkretsens 
sammansättning. I övriga fall var anledningen till avvikelsen från punkten att utländska 
deltagare på stämman yttrat sig på sitt modersmål. 
 
1.4.5 Protokoll från senaste ordinarie bolagsstämma och därefter hållen extra stäma skall återfinnas på 

bolagets hemsida. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas. Om så är motiverat av 
ägarkretsens sammansättning, skall protokollet även översättas till annat språk än svenska.53  

 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att även om inte 
protokollet finns ute i sin helhet finns informationen på spridda platser på bolagets webbplats. 
 
2.1.1  Bolaget skall ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Bolagsstämman skall 

utse ledamöter eller ange hur ledamöter i valberedningen skall utses. Beslutet skall innefatta 
förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är 
slutfört.54  

 
Från denna punkt har 4 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att det inte fanns 
något behov med anledning av bolagens tydliga ägarstruktur. 
 
2.1.2 Valberedningen skall ha minst tre ledamöter. Majoriteten av valberedningen skall inte vara 

styrelseledamöter. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen skall inte vara 
ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara 
valberedningens ordförande.55 56 

 

                                                 
50 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning s. 83 
51 ibid s. 83 
52 ibid s. 83 
53 ibid s. 84 
54 ibid s. 84 
55 I valberedningen bör inte ingå representanter från företag som bedriver med bolaget konkurrerande 
verksamhet. 
56 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning s. 84 
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Från denna punkt har 26 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta har i majoriteten av fallet 
varit att styrelseordförande i många fall varit den samma som huvudägare och att det ligger i 
dennes intresse att finnas med i valberedningen. I enstaka fall har förklaringen varit att 
valberedning saknas eller att ordföranden funnits lämlig. 
 
2.1.3 Bolaget skall senast sex månader före bolagstämma offentliggöra namnen på ledamöterna i 

valberedningen. Om ledamot representerar viss ägare skall ägarens namn anges. Om ledamot av 
valberedningen ersätts skall detta offentliggöras samt motsvarande information om den nya 
ledamoten lämnas. Informationen skall återfinnas på bolagets hemsida, där skall även anges hur 
aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.57 

 
Från denna punkt har 10 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta har i fyra fall varit att  
valberedningen av tradition offentliggörs i samband med tredje kvartalsrapporten samt att 
bolaget önskar ha en tidig årsstämma. Glappet där emellan blir då kortare än sex månader. I 
tre av fallen saknades valberedning och i övrigt var förklaringarna att bolagen höll på att 
anpassa sig till koden, stämman hade tagit annat beslut samt att informationen om ägarnas 
representanter kom sent. 
 
2.2.1  Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt 

styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för 
utskottsarbete.58 

 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att bolagets styrelse 
tar fram en kravprofil som presenteras för huvudägarna. Efter godkännande anlitas 
headhunters för rekrytering. 
  
2.2.2 Som underlag för sina förslag skall valberedningen 

• bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att 
ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida riktning, bl.a. genom att ta 
del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som har skett59 

• fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt bedömning behöver 
rekrytreras , samt 

• genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som 
skall fyllas, varvid förslag som inkommit från aktieägare skall beaktas. 60 

 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att bolaget inte 
använder sig utav en valberedning, men i övrigt följer punkten. 
 
2.2.3 Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagets 

hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas skall på bolagets hemsida för styrelseledamot som 
föreslås för nyval eller omval anges: 

• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 
• uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag,  
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finasiella 

instrument i bolaget, 
• om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagets respektive större aktieägare i bolaget, 
• vid omval, vilkt år ledamoten invaldes i styrelsen, samt 

                                                 
57 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning s. 84 
58 ibid s. 85 
59 Mot bakgrund av den informationen som kan ges till valberedningens ledamöter kan bolaget ha skäl att 
överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar til att undanröja risk för att sådan information sprids 
selektivt i ägarkretsen. 
60 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning s. 85 
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• övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarena vid bedömning av 
ledamotens kompetens och oberoende. 

En redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete skall lämnas på hemsidan.61 
 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att en beskrivning av 
nya ledamöter görs i kallelsen men övriga ledamöter finns på hemsidan. 
 
2.2.4 Valberedningen skall på bolagstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild 

motivering skall ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen skall också lämna 
en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.62 

 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att bolaget inte har 
någon valberedning och att styrelseorförande i stället lämnar en redogörelse. 
 
2.2.5 Person föreslagen för inval i styrelsen skall såvitt möjligt närvara på stämman för att kunna 

presentera sig och svara på frågor från aktieägarna.63 
 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var saknas. 
 
2.3.2 Valberedningen skall lämna förslag till val och arvordering av revisor. Förslaget skall presenteras 

i kallelsen till bolagsstämman och på bolagets hemsida.64 
 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att punkten strider mot 
tvingande lagstiftning i hemlandet. 
 
3.1.2 Styrelsen skall se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad 

process.65 
 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att styrelsen genomgår 
ett förändringsarbete och en utvärdering kommer ske när detta är klart. 
 
3.2.1  Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 

övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende 
ledamöternas kompetens och bakgrund i övrigt. En jämn könsfördelning i styrelsen skall 
eftersträvas.66 

 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att bolaget redan i 
dagsläget har förslag på att fler kvinnor ska röstas in och att ett arbete för jämnare 
könsfördelning sker löpande. 
 
3.2.4 Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamötena skall vara oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen. En styrelseledamot skall inte anses oberoede om ledamoten 

• är verställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verställande direktör i 
bolaget eller ett närstående företag. 

• är anställd eller under de tre senaste åren har vart anställd i bolaget eller ett närstående 
företag. 

• erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från 

                                                 
61 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning s. 85f 
62 ibid s. 86 
63 ibid s. 86 
64 ibid s. 86 
65 ibid s. 88 
66 ibid s. 88 
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bolaget eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller 
samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen eller 
styrelsen genom att vara större delägare i annat företagsom har en sådan affärsrelation 
med bolaget. 

• är eller under de tre senaste åren varit delägare eller anställd hos bolagets eller ett 
närstående företags nuvarand eller dåvarande revisor. 

• tillhör företagsledningen i ett annat företag om en styrelseledamot i detta företag tillhör 
bolagsledningen i bolaget. 

• har varit styrelseledamot i bolaget i mer än 12 år, eller 
• står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolagsledningen eller någon 

annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna persons direkta eller 
indirekta mellanhavanden med bolaget har sådan omfattning och betydelse att de 
motiverar att styrelseledamoten inte skall anses som oberoende.  

Med närstående företag avses företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst tio procent 
av aktierna eller andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio 
procent av avkastningen. Om bolaget äger mer än 50 procent av kapital eller röster i ett annat 
företag som anses bolaget indirekt inneha de senare företagets ägande i andra företag. 

 
Den fjärde punkten skall inte anses tillämplig på gängse affärsförbindelse som bankkund.67 

 
Från denna punkt har 9 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta har i majoriteten av fallen 
varit att styrelsens erfarenhet är att föredra. Dock är de flesta styrelsemedlemmar oberoende i 
enlighet med Stockholmsbörsens regler. I endast ett fall fanns en avvikande anledning, detta 
var att koden fortfarande var ny för företaget och en anpasning till dess regler forfarande sker. 
 
3.3.4  Ny styrelseledamot skall genomgå erfoderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i 

övrigt som styrelseordförande och ledamoten gemensamt finner lämplig.68 
 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaring till detta saknas. 
 
3.4.2 Om avgående verkställande direktör av valberedningen föreslås som styrelsens ordförande i nära 

anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör skall förslaget särskilt 
motiveras.69 

 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaring till detta saknas. 
 
3.4.3 Om styrelseorföranden är anställd i eller har uppdrag för bolaget utöver ordförandeuppdraget får 

detta inte innebära att uppgifter hänförliga till den löpande förvaltningen övertas av från 
verkställande direktören. Arbetsfördelningen mellan styreleordföranden och verkställande 
dirketören skall i sådana fall tydligt klargöras i styrelsens arbetsordning och i styrelsens 
instruktion för verkställande direktören. 70 

 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaring till detta saknas. 
 
3.5.2 Styrelsen kan inom sig inrätta utskott för att bereda ärenden inom mer avgränsade områden och, 

om styrelsen så finner tillämpligt, till sådana utskott deligera viss beslutanderätt. Inrättande av 
utskott får inte leda till att styrelsen förlorar överblicken och kontrollen över verksamheten eller 
att informationen till styrelsen försämras. Av styrelsens arbetsordning skall framgå vilka 
arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har deligerat till utskotten samt hur utskoten 
skall rapportera till styrelsen. Utskott skall protokollföra sina möten och protokollen skall delges 
styrelsen.71 

 

                                                 
67 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning s. 88f 
68 ibid s. 90 
69 ibid s. 90 
70 ibid s. 90f 
71 ibid s. 91f 
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Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att utskott saknas. 
 
3.6.2 Styrelsen och verställande dirktören skall omedlebart före underskrifterna i årsredovisningen 

lämna en försäkran av innebörd att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i 
överenskommelse med god redoviningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer 
med de faktiska förhållandena och ingenting väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna 
påverka den bild som skapats av årsredovisningen.72  

 
Från denna punkt har 5 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var uteslutande att 
styrelserna anser att detta görs i enlighet med aktiebolagslagen per automatik i och med 
undertecknande av årsredovisningen. 
 
3.7.1 Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om 

och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.73 
 
Från denna punkt har 2 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att det inte ansågs 
finnas behov för detta då tillräckliga system redan finns. 
 
3.7.2 Styrelsen skall årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den 

finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste 
räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor.74 

 
Från denna punkt har 3 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att de diskussioner 
som i dagsläget förs med bolagens revisorer anses som tillräckliga. 
 
3.7.3 I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) skall styrelsen årligen 

utvärdera behovet av en sådan funktion och i sin rapport över den interna kontrollen motivera 
sitt ställningstagande.75 

 
Från denna punkt har 2 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att de diskussioner 
som i dagsläget förs med bolagens revisorer anses som tillräckliga. 
 
3.8.1 Styrelsen skall dokumentera och lämna upplysningar om det sätt på vilken styrelsen säkerställer 

kvaliteten i den finasiella rapporteringen samt kommunicerar med bolagets revisor.76 
 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att det pågår arbete för 
att säkerställa en sådan dokumentation. 
 
3.8.2 Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott som skall bestå av mint tre styrelseledamöter. 

Majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. Minst en ledamot av utskottet skall vara oberoende i förhållande till bolagets 
större ägare. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen får inte vara ledamot av utskottet. 

 
 I bolag med mindre styrelser kan hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgifter, förutsatt 

att styrelseledamot som ingår i bolagssledningen inte deltar i arbetet.77 
 
Från denna punkt har 20 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var i majoriteten av 
fallen att styrelsen som helhet bäst gjorde detta arbete. I övriga fall ansågs två 
utskottsledamöter vara nog att fullgöra de uppgifter utskottet har som uppgift.  
 

                                                 
72 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning s. 92f 
73 ibid s. 93 
74 ibid s. 93 
75 ibid s. 93 
76 ibid s. 93 
77 ibid s. 93f 
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3.8.3  Revisionsutskottet skall 
• svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella 

rapportering,78 
• fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och 

omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och 
synen på bolagets risker,  

• fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av 
bolagets revisor, 

• utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning eller i förekommande 
fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderinge, samt 

• biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor  och arvodering av 
revisionsinsatsen.79 

 
Från denna punkt har 9 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var i samtliga  
fall att styrelsen som helhet bäst gjorde detta arbete i stället för ett revisionsutskott.  
Resterande anser att två deltagare räcker för att uppfylla samtliga krav på vad utskottet 
ska göra.  
 
3.8.4 Styrelsen skall minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person 

från bolagsledningen, träffa bolagets revisor.80 
 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att det ej ansågs finnas 
något behov för detta. 
 
4.2.1 Styrelsen skall inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och 

andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i 
utskottet. Övriga ledamöter i utskottet skall vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. I bolag med mindre styrelser kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets 
uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som samtidigt ingår i bolagsledningen inte deltar i 
arbetet.81 

 
Från denna punkt har 13 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var i hälften av fallen att 
det inte ansågs finnas något behov då styrelsen skulle göra detta bättre. Den andra hälften har 
avvikit på punkten oberoende med förklaringen att medlemmarnas erfarenhet och kunskap 
varit att föredra framför ett oberoende. I samtliga av dessa fall har dock VD och andra i 
bolagsordningen som sitter i styrelsen inte varit närvarande. 
 
4.2.2 Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och 

andra anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget skall 
återfinnas på bolagets hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas. Principerna 
skall omfatta 

• förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och 
ersättning, 

• huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,  
• huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och 

avgångsvederlag, samt 
• vilken krets av befattningshavare som omfattas 

I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman 

                                                 
78 Kvalitetssäkringen av bolagets finansiella rapportering sker normalt genom att utskottet behandlar alla kritiska 
redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar. Det förutsätts att utskottet bl.a behandlar 
frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentlig osäkerhet i redovisade värden, ej korrigerade felaktigheter, 
händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuellt kontaterade oegentligheter 
samt andra förhållanden som påverkar det finansiella rapporternas kvalitet. 
79 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning s. 94 
80 ibid s. 94 
81 ibid s. 95 
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godkända principer samt hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds och beslutas av 
styrelsen.82 

 
Från denna punkt har 4 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var i majoriteten av fallen 
att bolagen ansåg att detta låg på styrelsens ansvar och i ett fall att det inte ansågs finnas något 
behov av detta. 
 
4.2.3 Bolagsstämman skall besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till 

bolagsledningen. Beslutet skall omfatta det högsta antal incitament som skall kunna utfärdas, de 
huvudsakliga vilkoren för tilldelning, de huvudsakliga villkoren för och principerna för 
värdering av instrumenten samt inom vilken tid instrumenten senast skall ha utfärdats eller 
överlåtits till bolagsledningen.83 

 
Från denna punkt har 1 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var att bolaget använt sig 
av marknadsmässiga löner och ej ansett sig ha behov av stämmobeslut på detta.  
 
Kapitelsammanfattning 
I min undersökning av de 113 bolag som finns noterade på Nordiska listan (se bil 2) var  
9 % av bolagen inte listade 2006. Av resterande bolag valde 34 % att följa koden fullt ut och 
57 % avvek från koden i mellan 1 och 10 fall (se fig 4.1).  
 
Koden delas in i 71 stycken olika punkter. När det gäller avvikelser per punkt saknade 57% av 
kodens punkter helt avvikelser. Från 36% av punkterna avveks mellan 1 och 6 gånger och i 
resterande 7% av fallen fans mellan 9 och 26 avvikelser (se fig 4:2). 
 
De fall då fler bolag avvikit frånsamma punkt har förklaringen till avvikelsen i de flesta fall 
varit den samma.  
 
 
 
 

                                                 
82 SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning s. 95f 
83 ibid s. 96 
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5. Analys 
 
 
Denna del kommer att analysera de data som framkommit i min empiri. Mitt fokus kommer att 

ligga på de punkter i koden  som har nio eller fler avvikelser. Analysen sker i kronologisk 

ordning enligt punkterna i koden där jag först tittar på hur bolagen avviker där efter varför 

och till sist vilken betydelse detta har för ägarna. Avslutningsvis kommer en kort 

sammanfattning. 

 

 
När jag har tittat på hur bolagen valt att avvika från koden syns det tydligt att de flesta bolag 
avviker från koden endast i enstaka fall. Endast 9% av bolagen avviker från fler än 3 punkter. 
I min undersökning har jag dock valt att fokusera på hur många som avviker från respektive 
punkt samt varför de valt att göra så. 
 
Min undersökning visar på att avvikelser från koden förekommer från 43% av de 71 punkter 
som koden består av. I 36% av fallen avveks mellan 1 och 6 gånger per punkt. I övriga 7% 
fanns det mellan 9 och 26 avvikelser per punkt. Det är dessa 7% som min analys kommer 
koncentrera sig på. 
 
Punkt 2.1.2 handlar om valberedningens sammansättning. Enligt koden skall denna bestå av 
minst tre ledamöter varav minst två är oberoende mot styrelsen. Styrelseordförande skall inte 
vara valberedningens ordförande och VD eller annan representant skall inte vara ledamot. 
Från denna punkt har 26 bolag valt att avvika. Detta är fler avvikelser än någon annan punkt i 
koden har. Majoriteten av bolagen har använt sig av förklaringen att styrelseordföranden är 
den samma som huvudägaren och att det ligger i dennes intresse att finnas med i 
valberedningen.  
 
I detta fall kan man säga att agenten och principalen till viss del blir den samma. Inom 
bolagsstyrningen är det till största delen bolagssledningen och inte styrelsen som är agenten. 
Men i just detta fall är valberedningen en agent till principalen som i detta fall blir ägarna. Om 
dessa är den samma finns en överhängande risk för intressekrockar, särskilt med tanke på att 
det endast är en viss del av ägarkretsen som blir agent till sig själva. Detta är förmodligen en 
bidragande orsak till att en stor del av koden behandlar just valberedningen.  
 
I en situation som ovan blir det svårt för principalen att använda sig utav ett kontrollsystem 
som incitament att få agenten att överföra så mycket av den tillgängliga informationen som 
möjligt vidare till övriga principaler. Detta eftersom det blir svårt att objektivt övervaka sig 
själv för den som har dubbla roller i form av agent och principal. Att i stället använda sig av 
har ett prestationsbaserat incitament blir svårt då valberedningens prestation är svår att mäta. 
 
Ur ett ägarperspektiv är en avvikelse från denna punkt en klar fördel för den ägare som sitter 
på dubbla roller vad gäller agent och principal. Men för övriga finns en risk att detta blir en 
nackdel då de riskerar att undanhållas information som kan vara till för- eller nackdel vid val 
av olika styrelseledamöter. 
 
I koden är det denna punkt som flest bolag valt att avvika från nämligen hela 26 stycken. Då 
en avvikelse från dena punkt helt klart gynnar den eller de ägare som sitter med dubbla roller 
är detta något jag tror kan komma ändras i framtiden. Ett av kodens huvudsyften har varit att 
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öka transparansen mot ägarna och då givetvis samtliga ägare. Om bolagen i stället väljer att 
avvika från denna punkt som jag ser dom en väldigt väldigt viktig del i koden finns en risk att 
denna transparans hämmas då valberedningen relativt enkelt kan välja vilken information som 
skickas vidare ut till ägarna. Är det då någon som sitter på dubbla roller och ändå får tillgång 
till den information som undanhålls övriga intresseneter uppfylls inte kodens syfte till fullo. 
 
Punkt 2.1.3 handlar om tidpunkten för offentliggörandet av valberedningens sammansättning. 
Detta skall enligt koden göras senast sex månader före bolagsstämman. Från denna punkt har 
10 bolag valt att avvika. Förklaringarna till avvikelse från dena punkt är dock mer spridda än 
ovanstående punkt.  
 
I fyra av fallen har förklaringen varit att valberedningen av tradition offentliggörs i samband 
med den tredje kvartalsrapporten samt att bolagen haft som önskemål att ha en tidig 
bolagsstämma. Glappet mellan dessa blir då inte alltid de sex månader som krävs enligt 
koden. I tre fall saknades valberedning och i övrigt fanns förklaringar som att anpassning till 
koden fortfarande skedde, stämman hade tagit annat beslut och att information om ägarnas 
representanter kom sent.  
 
Mellan agent och principal råder ett kontraktsförhållande som måste efterstävas att vara så 
effektivt som möjligt. Ett kontrakt bör vara kostnadseffektivt, men även effektivt ur en 
kommunikation- och motivationsaspekt. Att återkommande ha samma datum för 
tillkännagivandet av valberedningen anser jag underlättar  kommunikationen mellan agent 
och principal. Som ägare vet du när du kan förvänta dig informationen vilket ger effektiv 
kommunikation. Att bolagen sedan väljer en tidig bolagsstämma bör ligga i ägarnas intresse 
då resultatet som redovisas i samband med denna ligger till grund för framtida beslut 
angående aktieinnehav. 
 
Från denna punkt är det 10 bolag som valt att avvika och ur en ägarsynvinkel ser jag de olika  
förklaringarna som godtagbar då jag anser att en tydlig och kostnadseffektiv kommunikation 
är att föredra särskilt då det inte skiljer nämnvärt från kodens rekommendatitioner. 
Informationen kommer fortfarande fram men effektiviteten i kommunikationen sätts framför 
kodens rekomendationer och jag anser ändå att tydlighet är att föredra framför att göra en 
anpassning bara för sakens skull. 
 
Punkt 3.2.4 handlar om att majoriteten av styrelsen ska vara oberoende gentemot bolaget och 
bolagsledningen. Som oberoende räknas inte ledamot som bland annat varit VD de senaste 
fem åren eller suttit med i styrelsen i mer än 12 år. Från denna punkt har 9 bolag valt att 
avvika. Förklaringen till detta var i majoriteten av fallen att ledamotens 12 år eller mer i 
bolaget var en värdefull tillgång.  
 
”Principal-agent teorin” utgår från att principalen sätter sitt eget intresse främst, sällan 
stämmer dessa överens med agentens. I fallet ovan får principalen en möjlighet att under en 
lång tid implementera sina egna intressen med bolagets. Det finns alltså en risk att principalen 
sakta styr bolaget i en riktning som motsvarar sina egna. Detta ställer ökade krav från 
agentens sida när det gäller kontraktsskrivande för att säkerställa att ägarintresset hamnar i 
främsta rummet. 
 
Ur ett ägarperspektiv ser jag en risk med detta eftersom ett kontrakt omöjligt kan identifiera 
alla konsekvenser och därmed alltid blir ofullständigt. Alltså är det omöjligt att tillfullo skriva 
ett kontrakt som kontrollerar att principalen sätter agentens intressen i främsta rummet. Något 
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som i och för sig alltid är sant, men ju mer bekväm en principal blir i sin roll anser jag att 
risken ökar att principalen tar chansen att arbeta utifrån egen vinning. Av denna anledning 
finns det en risk med de långa tider vissa styrelseledamöter har i svenska bolag i skrivande 
stund. 
 
Från denna punkt har 9 bolag valt att avvika men även om jag anser att det finns en stor risk 
med de långa tider vissa bolag tillåter sina styrelsemedlemmar att sitta är det ändå relativt få 
av koden bolag som valt att avvika från denna punkt. Och så länge detta inte ökar ser jag 
ingen anledning till oror. Snarare tror jag att införandet av koden fått många bolag att tänka 
till just på denna punkt och sett chansen att få in nytt blod i styrelse och företagsledning. 
 
Punkt 3.8.2 handlar om att alla bolagsstyrelser måste inrätta ett revisionsutskott bestående av 
minst tre till bolaget och bolagsledningen oberoende ledamöter. Från denna punkt har 20 
bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var i majoriteten av fallen att styrelsen som helhet 
ansågs göra detta arbete bäst.  
 
Punkt 3.8.3 fastställer vilka uppgifter revsionsutskottet har, bland dessa är att bereda 
styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och utvärdera 
revisionsinsatsen.  Från denna punkt har 9 bolag valt att avvika. Förklaringen till detta var i 
samtliga fall att det inte fanns något utskott eftersom styrelsen som helhet ansågs göra detta 
arbete bäst.  
 
Punkt 4.2.1 handlar om att alla bolagsstyrelser måste inrätta ett ersättningsutskott med 
upppgift att bereda frågor kring ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 
Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet i övrigt ska det vara oberoende i 
förhållande till bolag och bolagsledning. Från denna punkt har 13 bolag valt att avvika. 
Förklaringen till detta var i hälften av fallen att styrelsen som helhet ansågs göra arbetet bättre 
och i resterande fall avveks på punkten oberoende med motiveringen att medlemmarnas 
erfarenhet var att föredra. 
 
De tre ovanstående punkterna kan i ”principal- agent teorin” liknas vid informationssystem 
som kontrollerar agentens beteende. Utskotten behandlar två frågor som lätt skulle kunna 
vändas till agentens fördel och principalens nackdel. Företagsskandaler där brist på förtroende 
varit den gemensamma nämnaren är själva grunden till kodens uppkomst. Utskott i olika 
former är ett steg att förbättra bolagens transparans och därmed även förtroende gentemot 
nuvarande och potentiella ägare.  
 
Ur ett ägarperspektiv ser jag en risk med avvikelser från dessa punkter just för att de lyfter två 
viktiga frågor lite extra. Två av ovanstående tre punkter ligger på andra respektive tredje plats 
över de punkter flest bolag valt att avvika från. Detta anser jag vara varningsklocka. I de fall 
då hela styrelsen behandlar frågorna i stället för ett särskilt utskott anser jag att det finns en 
risk att frågorna göms undan bland allt annat. Att särkilt lyfta dessa frågor ger en transparans 
gentemot ägarna vilket var en viktig del av anledningen till bolagsstyrningens och kodens 
införande.  
 
Som tidigare nämnts bygger ”principal- agent teorin” på ett kontraktsförhållande mellan agent 
och principal. I förhållandet mellan de olika parterna förutsetts att parternas intressen skiljer 
sig åt och att det finns behov för ett informationssystem som kan kontrollera att agenten 
agerar enligt principalens önskemål. Kontraktet mellan parterna måste med nödvändighet bli 
ofullständiga eftersom det är omöjligt att identifiera och kvantifiera alla eventuella framtida 
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händelser.  
 
Det är i detta läge koden kommer in som ett komplement. Jag ser koden som ett sorts allmänt 
kontrakt mellan agent och principal som även fungerar som ett informationssystem. Koden 
hjälper principalen kontrollera att agenten agerar på det sätt som principalen önskar. Detta 
eftersom agentens vilja att agera i enlighet med principalens önskemål ökar då denne är 
medveten om att det finns ett kontrollsystem i form av koden. 
 
Att agenten har möjlighet att avvika från delar av kontraktet, i detta fall koden, ser jag inte 
som något negativt eftersom kravet på förklaring fortfarande ger incitament att följa 
principalens, i detta fall ägarens, önskemål. Om förklaringen är otillräcklig finns en risk att 
avtalet bryts i förtid, något som skulle skada agenten, i detta fall bolaget, då ägaren riskerar att 
försvinna med sitt kapital.  
 
I de fall bolagen avvek och lämnade förklaringar lämnade många bolag liknande förklaringar 
vilket skulle kunna tyda på att punkten är onödig. Men eftersom det fortfarande är så pass få 
bolag som avviker från respektive punkt anser jag att detta inte är fallet.  
 
Ur ett ägarperspektiv anser jag att vissa avvikelser blir negativa ur mindre ägares synvinkel. 
Men till skillnad från innan kodens införande synliggörs dessa avvikelser idag på ett helt 
annat sätt. Detta möjliggör för både stora och små investerare att enkelt se om bolaget har 
potential att förvalta mina pengar utifrån mina intressen och inte ledningens.  
 
 
Kapitelsammanfattning 
Min undersökning visar på att avvikelser från koden förekommer från 43% av de 71 punkter 
som koden består av. I 36% av fallen avveks mellan 1 och 6 gånger per punkt. I övriga 7% 
fanns det mellan 9 och 26 avvikelser per punkt. Det är dessa 7% som min analys kommer 
koncentrera sig på. 
 
I de fall bolagen avvek och lämnade förklaringar lämnade många bolag liknande förklaringar 
vilket skulle kunna tyda på att punkten är onödig. Men eftersom det fortfarande är så pass få 
bolag som avviker från respektive punkt anser jag att detta inte är fallet.  
 
Jag ser koden som ett sorts allmänt kontrakt mellan agent och principal som även fungerar 
som ett informationssystem. Koden hjälper principalen kontrollera att agenten agerar på det 
sätt som principalen önskar. Detta eftersom agentens vilja att agera i enlighet med 
principalens önskemål ökar då denne är medveten om att det finns ett kontrollsystem i form 
av koden. 
 
Ur ett ägarperspektiv anser jag att vissa avvikelser blir negativa ur mindre ägares synvinkel. 
Men till skillnad från innan kodens införande synliggörs dessa avvikelser idag på ett helt 
annat sätt. Detta möjliggör för både stora och små invetserare att enkelt se om bolaget har 
potential att förvalta mina pengar utifrån mina intressen och inte ledningens.  
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6. Samanfattande slutsats 
 
 
I detta sista och avslutande kapitel kommer jag behandla slutsatserna kring de frågor som 

ställdes i den inledande problemformuleringen. Avslutningsvis kommer även förslag på 

fortsatt forskning. Då detta kapitel är så pass kortfattat och i sig är en sammanfattning av vad 

jag kommit fram till kommer det inte att innehålla någon kapitelsammanfattning. 

 
 

6.1 Frågeställningar 
Hur har bolagen valt att avvika från Svensk kod för bolagsstyrning? 
 
Min undersökning visar på att endast 9 % av de listade bolagen har fler än tre avvikelser från 
koden. Undersökningen visar även att det endast från 7 % av kodens 71 punkter avveks fler än 
9 gånger. Detta tyder på att bolagen valt att anpassa sig till koden om de inte redan innan hade 
en organisation som följde kraven. 
 
Av vilken anledning har bolagen valt att avvika? 
 
I de flesta fall hade bolagens förklaringar till avvikelse från kodens olika punkter liknande 
förklaringar. Majoriteten av förklaringarna har varit att avvikelsen legat i bolagets intresse då 
bolaget dels enligt egen utsago inte haft behov av åtgärden koden förespråkat. I de fall då 
koden förespråkar oberoende från bolag och bolagsledning har bolagen yrkat på att 
ledamöternas erfarenhet har varit av stor vikt för bolaget. 
 
En annan förklaring som förkom i ett flertal fall var att en anpassning till koden fortfarande är 
under genomförande. 
 
Vilken betydelse har detta för aktieägarna? 
 
Enligt min mening har avvikelserna störst effekt på mindre aktieägare då de inte har lika stort 
inflytande när det gäller att ändra bolagets organisation. Men samtidigt framhäver 
förklaringarna de brister bolagen har enligt koden. Detta möjliggör för både stora och små 
ägare att enkelt se om bolaget har potential att förvalta mina pengar utifrån mina intressen och 
inte ledningens.  
 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
I mitt arbete med denna undersökning har jag funnit att det funnits områden utanför min 
undersökning som skulle varit intressanta att gräva djupare inom. Exempel på dessa är: 
 

• Vad ser bolagen för fördelar respektive nackdelar med koden? 
• Hur kan koden utvecklas för att skydda minoritetsägare? 
• Bör det finnas krav på hur bolagens förklaringar ska se ut? 
• Bör det finnas en myndighet som kontrollerar att förklaringarna är tillräckligt tydliga? 
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Bilaga 1 
 
Förtroendekommissionen 

 
Förtroendekommissionen bestod av Erik Åsbrink som ordförande. Ledamöter var Per-Olof 
Edin, Bodil Hulgaard, Marianne Nivert, Lena Torell och Bengt Rydén. Experter var Rune 
Brandinger och Jens Wieslander. Huvudsekreterare var under olika perioder Olle Rossander 
och Per Lekvall. Förtroendekommissionen hade ett antal olika sekreterare och dessa var 
Monika Byhlén, Peter Danielsson, Olle Stångberg, Björn Kristiansson, Rolf Skog, Kristian 
Viidas och Hans Bäckström. Under en period ingick Mårten Steen i sekretariatet och assistent 
var Lena Enstam. På uppdragsbasis anlitades Ragnar Boman, Greger Hatt, Nils Lundgren, Bo 
Skarinder, Lars Thalén och Per Thorsell.84 
 
Kodgruppen  
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Bilaga 2 
 
ASSA ABLOY AB 
AarhusKarlshamn AB 
Active Biotech AB 
Alfa Laval AB 
Atlas Copco AB 
Avanza AB 
Axfood AB 
Axis AB 
B&B Tools AB 
BE Group AB 
Beijer AB, G & L 
Billerud AB 
Biovitrum AB 
Björn Borg AB 
Boliden AB 
Broström AB 
Bure Equity AB 
Cardo AB 
Carnegie & Co AB 
Castellum AB 
ClasOhlson AB 
CloettaFazer AB 
Electrolux AB 
Elekta AB 
Eniro AB 
Ericsson, Telefonab. L M 
Fabege AB 
Gant Company AB 
Getinge AB 
Gunnebo AB 
Hakon Invest AB 
Haldex AB 
Hemtex AB 
Hennes & Mauritz AB, H 
& M 
Hexagon AB 
Holmen AB 
HQ AB 
Hufvudstaden AB 
Husqvarna AB 
 
 
 
 
 

 
 
 
Höganäs AB 
Industrivärden, AB 
Indutrade AB 
Intrum Justitia AB 
Investor AB 
Invik & Co AB 
JM AB 
KappAhl Holding AB 
Kinnevik, Investment AB 
Klövern AB 
Kungsleden AB 
Latour, Investmentab 
Lindab AB 
Lindex, AB 
LjungbergGruppen AB 
Lundbergföretagen AB, L 
E 
Lundin Petroleum AB 
Meda AB 
Mekonomen AB 
Melker Schörling AB 
Metro International S.A 
Micronic Laser Systems 
AB 
Modern Times Group 
MTG AB 
Munters AB 
NCC AB 
New Wave Group AB 
NIBE Industrier AB 
Nobia AB 
Nordea Bank AB 
Nordnet AB 
OMX AB 
Oriflame Cosmietics S.A. 
PA Resources AB 
Peab AB 
Peab Industrier AB 
Q-Med AB 
Ratos AB 
Rezidor Hotel Group AB 
 
 
 
 

 
 
 
RnB Retail and Brands 
AB 
SAAB AB 
Sandvik AB 
SAS AB 
SCANIA AB 
Scribona AB 
Seco Tools AB 
Securitas AB 
Securitas Direct AB 
Securitas Systems AB 
Skandinaviska Enskilda 
Banken AB 
Skanska AB 
SKF, AB 
SkiStar AB 
SSAB Svenskt Stål AB 
SWECO AB 
Swedbank AB 
Swedish Match AB 
Svenska Cellulosa AB 
SCA 
Svenska Handelsbanken 
AB 
SäkI AB 
Tele2 AB 
Telelogic AB 
TeliaSonera AB 
Ticket Travel Group AB 
TradeDoubler AB 
Transcom Worldwide 
S.A. 
Trelleborg AB 
Unibet Group Plc 
Wallenstam Byggnads 
AB., Lennart 
West Siberian Resources 
Ltd 
Wihlborgs Fastigheter AB 
Volvo, AB 
Vostok Gas Ltd. 
Ångpanneföreningen, AB 
Öresund, Investment AB 
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Bilaga 3 
 

Punkter bolagen avvek från Antal avvikleser Ämne 
1.2.1 4 Bolagsstämma 

1.3.2 1 " 

1.4.3 6 " 

1.4.5 1 " 

2.1.1 4 Tillsättning av styrelse/revisor 

2.1.2 26 " 

2.1.3 10 " 

2.2.1 1 " 

2.2.2 1 " 

2.2.3 1 " 

2.2.4 1 " 

2.2.5 1 " 

2.3.2 1 " 

3.1.2 1 Styrelse 

3.2.1 1 " 

3.2.4 9 " 

3.3.4 1 " 

3.4.2 1 " 

3.4.3 1 " 

3.5.2 1 " 

3.6.2 5 " 

3.7.1 2 " 

3.7.2 3 " 

3.7.3 2 " 

3.8.1 1 " 

3.8.2 20 " 

3.8.3 9 " 

3.8.4 1 " 

4.2.1 13 Bolagsledning 

4.2.2 4 " 

4.2.3 1 " 
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