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Syfte:  Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera den information 

som lämnas av börsbolagen i bolagsstyrningsrapporterna.  
   
Metod: Vi har granskat bolagsstyrningsrapporterna från 28 bolag noterade 

på Stockholmsbörsen. Vi har använt oss av både kvantitativ och 
kvalitativ metod vid datainsamling. Uppsatsen har ett deduktivt 
angreppssätt då utgångspunkten är i teorin. Forskningsansatsen är 
deskriptiv då vårt syfte är att beskriva den information som lämnas 
av börsbolagen.     

 
Teoretiska perspektiv: Referensramen inkluderar aktiebolagets grundproblem, Corporate 

Governance,  internationell och svensk utveckling av bolagskoder, 
en sammanfattning av reglerna i den svenska bolagskoden, 
Agentteorin, Intressentteorin, Institutionell teori och 
Legitimitetsteorin. 

 
Empiri: En genomgång har gjorts av reglerna som avser 

bolagsstyrningsrapporten. Därefter har en jämförelse gjorts av den 
information som lämnats i rapporterna för att observera om de 
noterade bolagen har följt reglerna.  

  
Slutsatser:   De bolag som tillämpar och efterlever regelverket kommer att få 

en form av kvalitetsstämpel vilket skapar förutsättningar för en 
konkurrensfördel. Kodens regler är utarbetade med utgångspunkt 
från investerarnas behov. Vår studie visar att den information som 
lämnas i bolagstyrningsrapporterna generellt sett överensstämmer 
med regelverket. Antalet bolag som avviker och antal avvikelser 
kommer antagligen att minska i framtiden. Det troliga är att en 
harmonisering av rapporternas utformning och innehåll kommer 
att ske inom några år. 
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ABSTRACT 
 
Title: The Swedish code of corporate governance – a study of the reports 

of corporate governance                
 
Seminar date: June 7, 2006 
   
Course:  Master thesis in business administration,  
  10 Swedish Credits (15 ECTS), major in accounting.       
 
Authors:  Nina Axelsson, Janet Bromée 
 
Advisor:  Per-Magnus Andersson 
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Corporate Governance, reports of Corporate Governance, investors 
  
Purpose: The purpose of the essay is to describe and evaluate the 

information that is given in the reports of Corporate Governance 
by the companies listed on Stockholm Stock Exchange.   

  
Methodology: We have evaluated the reports of Corporate Governance from 28 

companies listed on Stockholm Stock Exchange. We have used 
both quantitative and qualitative method. The essay has a 
deductive approach since the base is in theory. The research 
approach is descriptive because our purpose is to describe the 
information given in the reports.    

  
Theoretical  
Perspectives: The frame of reference includes the fundamental problem of 

corporations, Corporate Governance, the international and 
Swedish development of the codes of Corporate Governance, a 
summary of the regulation in the Swedish Code of Corporate 
Governance, Agency theory,  Stakeholder theory, Institutional 
theory and Legitimacy theory. 

     
Empirical foundation: A review has been done of the regulation that concerns the report 

of Corporate Governance. Thereafter a comparison has been done 
of the information that is given in the reports to observe if the rules 
have been followed by the listed companies.  

  
Conclusions: The corporations that follow the regulation will get a quality check 

which promotes competition. The rules of the Code of Corporate 
Governance are developed with the investors needs in mind. The 
results of our study show that the information in the reports is in 
accordance with the regulation. We predict that the corporations 
that neglect to follow the regulation and the amount of neglections 
will be less in the future. It’s most likely that a harmonising of the 
design and the information that is given in the reports of Corporate 
Governance will probably take place within a few years. 
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1. INLEDNING     

I detta inledande kapitel introduceras läsaren till bakgrunden av uppsatsämnet. Tanken är att 

inledningen ska väcka intresse för ämnet. Detta följs av en problemdiskussion vilken leder till 

frågeställningen samt en redogörelse för uppsatsens syfte. Avslutningsvis presenteras 

uppsatsens målgrupp och disposition.  
 

1.1 Bakgrund  

 
Företag över hela världen behöver investerare som tillskjuter kapital för att möjliggöra tillväxt 
och expandering av verksamheten. Före investerarna beslutar sig för att investera i ett företag 
vill de vara säkra på att verksamheten är solvent och kommer att vara så även i framtiden. Av 
den anledningen behöver investerarna ha tilltro till hur företaget styrs och de personer som 
finns i företagsledningen. För att kunna kontrollera företagen använder sig investerarna av 
årsredovisningar och annan information som företagen lämnar. De förväntar sig att 
årsredovisningarna ska ge en sann bild av företagen. Årsredovisningen och företagens 
räkenskaper är granskade av en oberoende revisor som intygar att de har upprättats enligt 
accepterade standards och att handlingarna ger en sann och rättvis bild av företaget.1  
 
Det har förekommit ett antal företagsskandaler trots det faktum att årsredovisningarna och 
räkenskaperna verkade vara i ordning. De mest kända skandalerna är Barings Bank, vilken var 
en av Englands äldsta banker, vars kollaps år 1995 orsakades av en anställds handlingar. 
Banken hade stor tillit till den anställde, en så kallad ”trader”, och övervakade inte hans 
aktiviteter. Barings Bank illustrerar vad som kan hända då det finns brister i den interna 
kontrollen. En annan omtalad företagsskandal är Enron i USA år 2001 vars fall orsakades på 
grund av ledningens oärlighet gällande redovisningen. I detta fall ifrågasatte inte revisorerna 
eller styrelseledamöter de bokföringstransaktioner som inte var korrekt utförda. Här visar sig 
behovet av oberoende styrelseledamöter med tillräcklig erfarenhet så att rätt frågor kan ställas 
för att försäkra sig om att företaget är styrt på ett riktigt sätt. Företaget Royal Dutch i 
Tyskland drabbades av en skandal år 2003. Företagsledningen tog beslut om generösa 
ersättningar och belöningar till förmån för dess medlemmar. Detta fall belyser vad som kan 
hända då investerarna inte involveras i företagets styrning och låter företagsledningen bli den 
dominerande parten. 2  
 
Corporate Governance, benämns bolagsstyrning på svenska, har debatterats alltmer under de 
senaste årtiondena. Debatten inriktar sig för närvarande mot den kontroll och de styrsystem 
som existerar i de större publika aktiebolagen. Anledningen till detta är att i de stora 

                                                 
1 Mallin 2004:1 
2 Ibid 2004:3 
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börsbolagen framstår separationen av ägarrollen och ledningsrollen som tydligast.3 Corporate 
Governance handlar om att styra företag på ett sätt som gör att ägarnas avkastningskrav på 
investerat kapital uppfylls vilket i förlängningen kommer att bidra till en ökad effektivitet och 
tillväxt i samhällsekonomin.4 Det är med andra ord ett beslutssystem genom vilket ägarna 
direkt och indirekt styr företaget samt en del av regleringen av kapitalmarknaden.  
 
Globaliseringen av kapitalmarknaderna har ökat pressen på företag att anta internationella 
standarder och de tillvägagångssätt som marknaderna förespråkar. Kapitalmarknaderna 
erbjuder tillgång till större summor kapital och har lägre avkastningskrav till de företag som 
har större transparens samt tar ett ökat ansvar.5 Internationellt har regelverken utvecklats 
genom lagstiftning och självreglering. Självregleringen har tagit formen av regelsamlingar, 
även kallat bolagskoder. De internationella regelverken för bolagskoder ska ses mot bakgrund 
av de bolagsskandaler och den kritik som riktats mot näringslivet. Dessa bolagskoder 
betraktas nu som en del av redovisningsområdets normering.6  
 
Trots starka argument för att låta marknaden utöva självreglering visar studier av 
bolagsskandaler att samhället inte enbart kan förlita sig på marknadens mekanismer utan det 
krävs någon form av reglering på området.7 De flesta länder arbetar på att attrahera kapital 
från utländska investerare. Detta har startat en trend av att acceptera och implementera 
globala ”best practises” inom området för bolagsstyrning. De länder som har stränga 
regleringar till förmån för investerarna ses som attraktiva av utländska investerare.8 Syftet 
med koderna är att näringslivets och aktiemarknadens förtroende för de noterade företagen 
ska återupprättas så att tillgången till riskvilligt kapital kan säkerställas. Risken för både 
felaktig rapportering och bedrägerier antas minska om bolagen ökar informationsmängden i 
enlighet med bolagskodernas regler.9  
 
I mitten av 1980-talet växte Corporate Governance synsättet fram i USA. Detta ägde rum som 
en reaktion från institutionella ägare i protest mot egenmäktiga bolagsledningar. 
Bolagsledningarna agerade inte på ett sätt som ansågs överensstämma med ägarnas intressen. 
Detta fick de ledande institutionella ägarna att ingripa vilket skedde genom att det 
formulerades särskilda riktlinjer för hur aktiebolag bör styras, så kallade ”Corporate 
Governance guidelines”.10 Det regelverk som är det gällande i USA är Sarbanes-Oxley Act 
(SOX) vilken är obligatorisk att följa för börsbolagen i USA.11 

                                                 
3 Bergström & Samuelsson 2001:28 
4 SOU 2004:46 
5 Child 2005:357f 
6 Nilsson 2005:56 
7 Kirkbride & Letza (2004) “Regulation, Governance and Regulatory Collibration: achieving an “holistic”  
   approach” 
8 Bhasa (2004)”Global corporate governance: debates and challenges”  
9 SOU 2004:130 
10 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
11 Nilsson 2005:59 
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Storbritannien var det första landet i Europa som ägnade ämnesområdet ett större intresse, 
detta skedde i slutet av 1980-talet. Anledningen var ett antal bolagsskandaler där ledningens, 
styrelsens och revisorernas ansvar ifrågasattes för redovisningsrapporteringen. Det 
genomfördes flera större studier och undersökningar under 80- och 90-talet vilket mynnade ut 
i ett antal rapporter, där den mest omtalade är Cadbury-rapporten. Det brittiska arbetet 
resulterade i den så kallade Combined Code vilket är ett noteringskrav sedan 1999 för bolagen 
på London Stock Exchange.12   
 
Inom EU bedrivs sedan några år tillbaka ett aktivt arbete inom området Corporate Governance 
och EU: s åttonde direktiv har tagits fram av den anledningen. Med hänvisning till stora 
skillnader mellan medlemsländerna, har EU Kommissionen förespråkat att medlemsstaterna 
ska fastställa egna nationella koder. EU Kommissionen uppmuntrar i den så kallade ”Action 

plan on modernizing company law and enhancing corporate governance in the European 

Union” till samordning och konvergens mellan de nationella koderna för bolagsstyrning.13 
 

1.2 Problemdiskussion och frågeställning 

 
Sverige tillhör ett av de sista länderna i Europa som infört en bolagskod. Svensk kod för 
bolagsstyrning (benämns fortsättningsvis Koden) är en påbyggnad av de bestämmelser som 
finns i Aktiebolagslagen (ABL), Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL). 
Företagen efterlevde reglerna i dessa lagar redan innan Koden trädde ikraft. 
Rekommendationer från exempelvis FAR och Näringslivets Börskommitté (NBK) samt regler 
i praxis står inte i lagen, dock är företagen tvungna att följa dessa då de är en del av 
Stockholmsbörsens noteringsavtal.14 Efterlevnaden av regelverket kan för första gången 
studeras i årsredovisningar från räkenskapsåret 2005. Detta medför att området är relevant att 
undersöka och nyhetsvärdet är stort då ingen information angående detta finns sedan tidigare. 
Då möjligheter till avvikelser ges kommer säkert börsbolagen att utnyttja denna möjlighet. Av 
denna anledning blir det intressant att undersöka omfattningen av dessa och vilka regler som 
bolagen väljer att avvika från.  
 
Svensk kod för bolagsstyrning trädde i kraft den 1 juli 2005 och kommer inledningsvis att 
gälla samtliga svenska aktiemarknadsbolag noterade på A-listan samt de bolagen på O-listan 
med ett marknadsvärde över tre miljarder kronor.15 Koden ska fortsättningsvis förvaltas av en 
särskild grupp benämnd ”Kollegiet för svensk bolagsstyrning”. Kollegiet ska även vara 
normgivande för vad som anses vara god sed för bolagsstyrning. Tanken är att Kollegiet inte 
ska ha någon dömande funktion. Koden bygger på att det i näringslivets ska det finnas en god 
vilja att efterleva reglerna. Kodgruppen, som utarbetade regelverket, har förutsagt att de som 

                                                 
12  Nilsson 2005:57 
13 SOU 2004:46 
14 OMX, noteringsavtal och börsregler 
15 OMX, Kod för bolagsstyrning 
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inte följer Koden riskerar att drabbas av försämrat förtroende på kapitalmarknaden.16 
Madeleine Lindblad Woodward, generalsekreterare i Sveriges finansanalytikers förening, 
säger i Dagens Industri att det finns två sätt för företagen att dölja något. Ett sätt är att inte 
berätta något alls, det andra sättet är att se till att relevant information försvinner i mängden.17  
 
Kodgruppen är övertygad om att börsbolagen kommer att följa regelverket i Koden eftersom 
detta kommer att ses som ett kvalitetsmärke. Dessa bolag kommer att tjäna som en förebild 
för andra kategorier av företag som kan välja om de vill tillämpa Koden. Det kommer att vara 
angeläget att tillägna sig detta kvalitetsmärke även för andra aktiebolag och marknadsplatser 
än de som inledningsvis ska följa Koden.18  
 
Det föreskrivs i Koden att de som tillämpar regelverket ska bifoga en bolagsstyrningsrapport 
till årsredovisningen. I denna rapport ska bolagen deklarera att de följer Koden och utförligt 
beskriva hur detta sker. Liksom de flesta utländska koder bygger också Koden på principen 
"comply or explain” (följ eller förklara).19 Det innebär att ett de kan avvika från 
bestämmelserna utan att detta innebär ett brott mot Koden. Med detta menas att 
huvudreglerna i Koden ska följas dock är det är tillåtet att bryta mot dessa. Förutsättningarna 
för detta är att de lämnar en godtagbar motivering och förklaring i bolagsstyrningsrapporterna 
till varför de valt att avvika.20  
 
Kodgruppens avsikt med bolagsstyrningsrapporten är inte att skapa en ny omfattande 
administrativ rapport för bolagen. Ambitionen begränsar sig till att samla all relevant 
information om bolagsstyrningen i ett koncist avsnitt i den tryckta årsredovisningen eller i en 
separat rapport, som ger översikt och tydlighet åt innehållet. Den information som krävs enligt 
Koden och inte framgår av årsredovisningen ska finnas med i bolagsstyrningsrapporten.21  
 
Utifrån ovanstående diskussion har vi ställt följande frågor:  
 

• Hur kommer bolagsstyrningsrapporten att utformas och är informationen som lämnas 
överensstämmande med de krav som Kodens regler ställer?  

• Varför avviker börsbolagen från Kodens regler och vilka regler gäller avvikelserna? 

• Var finns eventuella likheter och skillnader mellan bolagen angående den lämnade 
informationen?  

• När kommer en harmonisering att ske av den information som lämnas i 
bolagsstyrningsrapporterna?  

 

                                                 
16 Pedersen ”På fredag införs bolagskoden alla får bryta mot” Sydsvenskan (2005-06-26) 
17 Levander ”Examensdags för den nya bolagskoden” Dagens Industri (2006-01-19) 
18 OMX, Kod för bolagsstyrning 
19 Ibid 
20 SOU 2004:47 
21 SOU 2004:130 
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1.3 Syfte  

 
Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera den information som lämnas av 
börsbolagen i bolagsstyrningsrapporterna.   
 

1.4 Målgrupp 

 
Denna uppsats kan vara av intresse för börsbolag i Sverige och även för andra bolag då 
Kodens regler kan tillämpas på alla kategorier av företag. Exempel på andra kategorier av 
företag är kooperativa, statliga, kommunala, försäkringsbolag samt privatägda företag som 
förbereder sig för marknadsnotering.22 Andra potentiella läsare är aktieägare, de som har ett 
intresse av aktiemarknaden eller har ett särskilt intresse av redovisning, såsom studerande 
eller yrkesverksamma. Vi har förhoppningar om att denna uppsats kommer att bidra med 
kunskap om regelverket och dess tillämpning. 
 

1.5 Tidigare forskning 

 
Corporate Governance är relativt nytt som forskningsområde. Internationellt har det bedrivits 
en omfattande forskning under senare år och denna har till största delen skett i USA. 
Forskningen har inriktats mot studier av strukturella faktorer, som till exempel 
styrelsesammansättning och hur detta påverkar företags marknadsvärde. En del allmänna 
översikter har getts ut över ämnesområdet.  I Sverige har det bedrivits relativt lite forskning 
trots att ämnet är aktuellt.23 
 
Vi har funnit ett antal artiklar som behandlat ämnesområdet Corporate Governance och 
bolagskoder. Det finns även ett mindre antal uppsatser som behandlar Svensk kod för 
bolagsstyrning innan regelverket trädde ikraft. Dessa uppsatser har behandlat Kodens effekter 
på styrelseutvärdering, ansvarsfördelning, internrevision och kvalitetssäkring. Det har även 
gjorts jämförande studier mellan den svenska koden och andra länders bolagskoder. Denna 
uppsats är oss veterligen den första som har syftet att beskriva och analysera den information 
som lämnas i börsbolagens bolagsstyrningsrapporter.  
 
 
 
 

                                                 
22 SOU 2004:130 
23 Nilsson 2005:64 
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1.6 Uppsatsens disposition 

 
Kapitel 1: I detta inledande kapitel introduceras läsaren till bakgrunden av uppsatsämnet. 

Tanken är att inledningen ska väcka intresse för ämnet. Detta följs av en 
problemdiskussion vilken leder till frågeställningen samt en redogörelse för 
uppsatsens syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens målgrupp och 
disposition. 

 
Kapitel 2: I det andra kapitlet redogörs för tillvägagångssättet i uppsatsarbetet, olika 

begrepp förklaras, metod väljs och valen motiveras. Vidare beskrivs de källor 
som använts och källkritik ges. 

 
Kapitel 3:  I detta kapitel presenteras inledningsvis aktiebolagets grundproblem och 

Corporate Governance. Därefter redogörs för internationell och svensk 
utveckling av bolagskoder. I referensramen ingår även Agentteorin, 
Intressentteorin, Institutionell teori och Legitimitetsteorin.  

Kapitel 4:  I det fjärde kapitlet redogörs för resultatet av undersökningen vilken gjorts av 
börsbolagens bolagsstyrning. Resultaten redogörs för i tabellform och särskilda 
delar belyses med exempel från bolagsstyrningsrapporterna. Undersökningen 
har gjorts utifrån de regler som innefattas i Koden.  

Kapitel 5: I detta kapitel analyseras resultaten av undersökningen. Olika aspekter av 
börsbolagens agerande diskuteras och kopplas till teorier och artiklar från 
kapitel tre. Sannolika förklaringar ges till de utvalda börsbolagens agerande. 

Kapitel 6: I det avslutande kapitlet dras slutsatser av de resultat som har presenterats 
tidigare i uppsatsen. Slutsatserna besvarar de frågor som formulerats i 
inledningen vilket innebär att syftet med uppsatsen har uppnåtts. Avslutningsvis 
ges förslag till fortsatt forskning.  
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2. METOD 

I det andra kapitlet redogörs för tillvägagångssättet i uppsatsarbetet, olika begrepp förklaras, 

metod väljs och valen motiveras. Vidare beskrivs de källor som använts och källkritik ges.  

  

2.1 Val av uppsatsämne 

 
Vårt motiv till att studera det avsnitt av Kodens regler som behandlar 
bolagsstyrningsrapportern är att finna fakta och att få fördjupade kunskaper om Koden. Vi vill 
skriva om ett aktuellt ämne som har stort nyhetsvärde. Förutom detta vill vi att ämnet ska ha 
kopplingar till företag och dess styrning. Koden har ett stort nyhetsvärde då det är ett 
regelverk som togs i bruk den 1 juli 2005. Speciellt intressant är det just nu, under våren 2006, 
då börsbolagen för första gången måste följa detta regelverk enligt noteringsavtalet på 
Stockholmsbörsen. Eftersom regelverket inte är lagstadgat utan självreglerande finns det 
utrymme för tolkningar om hur regelverket ska tillämpas och redovisas. Detta har inte tidigare 
kunnat studeras vilket gör vårt val av uppsatsämne relevant.   
 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

 
Vetenskapligt angreppssätt innebär det sätt som forskaren övergripande ser på problemet och 
hur det kommer att angripas, det vill säga den strategi som bäst lämpar sig för att förstå 
verkligheten.24 Det finns två skilda strategier för datainsamling, deduktiv och induktiv. 
Skillnaden mellan angreppssätten är vilken utgångspunkt som väljs i arbetet med uppsatsen. 
Enligt Andersson (1998) sker ansatserna i praktiken samtidigt och vävs in i varandra under 
arbetsprocessen vilket gör det svårt att skilja mellan deduktiv och induktiv ansats. 
 
Ett deduktivt angreppssätt innebär att med utgångspunkt i befintlig teori söka en verklighet 
där teorin kan få sin förklaring. Vid deduktivt arbete är utgångspunkten från det generella till 
det bestämda, det finns en teori som ska prövas, bekräftas eller avvisas.25 En deduktiv ansats 
kallas även för bevisföringens väg, det vill säga slutsatser kan dras om enskilda händelser.26 
Innebörden av den deduktiva processen är således att med teorin som grund dras 
generaliserbara slutsatser om empirin. Deduktion handlar om: 27 
 
 Teori  observationer/resultat 

                                                 
24 Jacobsen 2002:34 
25 Rienecker & Jörgensen 2002:160 
26 Andersen 1998:29 
27 Bryman & Bell 2003:25 
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Ett induktivt angreppssätt tar sin utgångspunkt i empirin genom någon observation av 
verkligheten. Den information, eller data, som finns ska behandlas med befintlig teori, 
begrepp och modeller. Efter att verkligheten har iakttagits inleds arbetet med att söka efter en 
teori som kan förklara det iakttagna. Ett induktivt arbetssätt utgår från det bestämda till det 
generella.28 En induktiv ansats kallas även för upptäcktens väg, det vill säga med avsikt att 
bygga upp teorier tas utgångspunkt i empirin.29 Innebörden av den induktiva processen är 
således att med observationer av empirin dras generaliserbara slutsatser om teorin. Induktion 
handlar om: 30 
 
 Observationer/resultat  teori 
 
De båda forskningsansatserna, deduktiv och induktiv, kan därefter indelas i deskriptiv och 
normativ beroende på vilket syfte arbetet har. Det deskriptiva syftet beskriver ett område eller 
fenomen. Det normativa syftet kommer med förslag till lösningar på hur något bör göras eller 
avhjälpa ett problem.31 
  
I denna uppsats kommer vi att arbeta deduktivt eftersom utgångspunkten är i teorin. Kodens 
regelverk är vår teori och det är denna som vi har för avsikt att pröva. Avsikten med denna 
uppsats är att se om det är möjligt att dra slutsatser om de studerade bolagen. Vårt syfte är att 
beskriva och analysera den information som lämnas i börsbolagens bolagsstyrningsrapporter. 
Det vi har för avsikt att beskriva och analysera är ett avgränsat område av bolagens 
årsredovisningar. Detta innebär att forskningsansatsen är deskriptivt.   
 

2.3 Vetenskaplig metod 

 
Inom samhällsvetenskapen finns det två huvudmodeller gällande den vetenskapliga metoden, 
dessa metoder kallas kvalitativ och kvantitativ. Skillnaden mellan metoderna kan beskrivas 
som siffror kontra ord. De kvantitativa forskarna beskrivs i allmänhet som att de är inriktade 
på en användning av siffermässiga mätmetoder. De kvalitativa forskarna använder ord då de 
presenterar analyser av samhället.32 Tidsåtgången är en viktig skillnad mellan metoderna. En 
analys av kvalitativ data är mer tidskrävande än den kvantitativa metoden. Det anses ofta att 
det är skillnad i objektivitet mellan metoderna. Undersökningar som förmedlar resultat i 
tabeller och diagram anses mer trovärdiga än kvalitativ data.33 Enligt Andersen (1998) kan en 
kombination av metoderna resultera i en bättre undersökning. 
 

                                                 
28 Rienecker & Jörgensen 2002:160 
29 Andersen 1998:29 
30 Bryman & Bell 2003:25 
31 Andersen 1998:21ff 
32 Bryman & Bell 2003:322 
33 Andersson 1998:207 
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Den kvalitativa metoden innebär att genom olika slag av datainsamling skapas en förståelse 
av det problem som studeras. Kvalitativa studier lägger oftast tonvikten på ord vid insamling 
och analys av data.34 De data som samlas in med denna metod möjliggör endast i mindre 
utsträckning användandet av statistik, matematik och aritmetiska formler. Syftet med metoden 
är inte förklarande utan i första hand ligger tyngdpunkten på att förstå den sociala 
verkligheten. Undersökningen eftersträvar en närhet till de objekt som studeras. Detta görs för 
att forskaren ska uppfatta världen på samma sätt som de studerade objekten uppfattar den. Ett 
centralt element är förståelsen för problemets samband med helheten.35  
 
Kvantitativa metoder innebär en frekvent användning av statistik, matematik och aritmetiska 
formler, det vill säga resultatet återges i siffror. Kvantitativa undersökningar har en distans till 
de undersökta objekten eller personerna. Denna distans till objekten eller personerna är 
önskvärd eftersom objektiviteten hos forskarna kan hotas om de blir engagerade i det som ska 
studeras.36 Metoden har som huvudsakligt kunskapssyfte att kunna orsaksförklara de 
företeelser som är objekt för undersökningen. Att ha orsaksförklaring som primärt syfte är 
tvunget om det ska vara möjligt att uttala sig om resultaten gäller för alla objekt vi önskar 
uttala oss om.  Denna metod möjliggör även prognoser om fenomen.37   
 
Denna uppsats grundar sig på både den kvantitativa och kvalitativa metoden. Vi kommer att 
inrikta oss på att mäta resultaten av vår studie med hjälp av siffror som presenteras i 
tabellform. Det är utvalda börsbolags bolagsstyrningsrapporter som studeras vilket ger oss en 
distans till de studerade objekten. Distansen till objekten ger en objektivitet då vi inte 
involveras i det som ska studeras. Detta sätt att återge resultaten av studien är att anse som 
kvantitativt. Resultaten kommer även att tolkas och beskrivas i ord. Detta görs för att med 
studien vill vi förstå verkligheten. Detta sätt att återge studiens resultat är att anse som 
kvalitativt. Kvalitativa undersökningar är generellt sett är mer tidskrävande än den 
kvantitativa. Av den anledningen har vi valt att begränsa urvalet till den del av Kodens 
regelverk som behandlar information om bolagsstyrning. Tidsaspekten är även en anledning 
till att urvalet av börsbolag har begränsats till bolagen på A-listan, mest omsatta.  
 

2.4 Undersökningsmetod  

 
Ett ställningstagande måste göras angående hur forskningen ska utföras och data analyseras. 
Besluten rör val av undersökningsmetod och undersökningsdesign. En undersökningsmetod 
utgörs av ett tillvägagångssätt, eller en teknik, för insamling av data. Det instrument som kan 
bli aktuellt är exempelvis enkäter, intervjuformulär eller en deltagande observation. En 
undersökningsdesign utgörs av en struktur som styr och vägleder hur en viss metod används 

                                                 
34 Bryman & Bell 2003:297f 
35 Ibid 
36 Ibid 2003:322 
37 Andersen 1998:31 
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och hur insamlad data analyseras. Arbetsgången är att inledningsvis besluta sig för vad som 
ska studeras, därefter väljs en eller flera undersökningsmetoder för insamling av data och 
slutligen tas beslut angående undersökningsdesign. Det finns olika uppläggningar för en 
undersökning och de vanligaste formerna inom företagsekonomin är fallstudier, 
dokumentstudier, komparativa och tvärsnittsundersökningar.38   
 
Fallstudie innebär att ingående och detaljerat studera några enstaka fall. Betydelsen av ordet 
”fall” kan vara att en viss plats som exempel en viss arbetsplats eller organisation studeras. 
Det kan vara en studie av miljön eller situationen i fråga. I denna typ av studie är forskaren 
intresserad av att beskriva unika drag som ett eller några specifika fall anses ha.39 
 
En komparativ, eller jämförande, studie innebär att forskaren använder sig av identiska 
metoder då några olika kontrasterande fall studeras. Forskaren är intresserad av att få en bättre 
förståelse för ett visst fall. Detta möjliggörs genom att fallet jämförs med två eller flera 
olikartade fall. Därefter jämförs och analyseras resultaten av studierna.40  
   
En tvärsnittsdesign innebär att relationerna studeras mellan variabler, data samlas in från mer 
än ett fall samtidigt. Syftet är att få fram en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data 
som har koppling till två eller fler variabler. Dessa granskas för att mönster eller variationer 
ska upptäckas och olika sambandsmönster. Sannolikheten för att upptäcka en variation blir 
större om antalet studerade fall ökas. Forskaren är intresserad av att upptäcka variationer 
avseende individer, familjer, organisationer och nationer.41 
 
En dokumentstudie görs med hjälp av data som andra har samlat in. Denna 
undersökningsmetod används när det är omöjligt för forskaren att själv samla in primärdata, 
som exempelvis då information inte är tillgänglig för forskaren. Ett exempel på detta kan vara 
ett företags redovisningsinformation. Denna metod kan användas när vi vill veta hur någon 
annan har tolkat en viss situation eller händelse eller när vi vill veta vad andra sagt och gjort.42  
 
Inledningsvis utfördes en teststudie för att kontrollera om uppsatsarbetet kunde genomföras 
som vi hoppats på. Studien utfördes som en fallstudie genom att ingående studera åtta 
börsbolag för att se om regelverket följdes och i sådana fall hur detta redovisades. 
Förhoppningarna var att kunna finna specifika drag som de utvalda börsbolagen skulle visa 
upp. Efter att vi studerat åtta börsbolags årsredovisningar sammanställdes resultaten och då 
framkom ingen direkt variation. Att studera hur samtliga regler i Koden efterlevdes gav inte 
det resultat vi hoppats på. Dessutom var undersökningarna tidsödande vilket medförde att en 
annan form av studie valdes.    

                                                 
38 Bryman & Bell 2003:47 
39 Ibid 2003:71 
40 Ibid 2003:74f 
41 Ibid 2003:65f 
42 Jacobsen 2002:185ff 
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Den studie som uppsatsen grundar sig på är en dokumentstudie. Avsikten är att se hur 
börsbolagen har tolkat Kodens regelverk. Insamling av data kommer att ske från börsbolagens 
bolagsstyrningsrapporter eftersom informationen vi söker inte är tillgänglig på annat sätt. Vi 
tog beslutet att utöka antalet studerade börsbolag från de ursprungliga åtta till samtliga 
börsbolag på Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta. Detta gjordes för att öka 
sannolikheten för att upptäcka variationer i resultaten. 
 

2.5 Datainsamlingsmetod 

 
Då kunskap produceras behövs data. Kunskap framkommer då de olika typerna av data 
behandlas och sammanförs. Beroende på vilket syfte, eller frågeställning, arbetet har styr 
vilka datakällor som används. Det sker en bred indelning av datakällorna i två olika former, 
dessa är primär- och sekundärkällor. Inga data är vare sig primär- eller sekundärdata utan det 
beror på hur den används. Både primär- och sekundärdata kan vara skriftlig eller muntlig, det 
vill säga vara i pappersform eller direkt från en person.43  
 
Primärdata samlas in av personen som producerar arbetet i den situation som är aktuell. Detta 
kan ske genom exempelvis intervjuer, frågeformulär och observationer.44 Primärdata är 
information som samlas in för första gången med avsikt att användas i ett arbete som ska 
belysa en specifik problemställning. Primärdata kan sägas vara objektet för undersökningen.45 
  
Sekundärdata består av redan insamlad data som har återgivits av en annan person än den som 
producerar arbetet i den aktuella situationen. Detta är med andra ord existerande material som 
består av litteratur, forskning samt artiklar. Sekundärlitteratur används för att skapa en 
utgångspunkt inför förståelse, analys och tolkning av ämnesområdet.46 Enligt Rienecker & 
Jörgensen (2002) är det viktigt att beakta källans kvalitet vid användning av sekundärdata, det 
vill säga att vara källkritisk.  
 
Årsredovisningar har använts för denna studie. Vi har studerat den information som utvalda 
börsbolag har lämnat i bolagsstyrningsrapporterna vilka innefattas i årsredovisningarna. Dessa 
anses vara sekundärdata då de utgörs av information som har samlats in av någon annan än 
forskaren.47 Vi har även använt oss av databaserna Elin och Lovisa på Ekonomihögskolan i 
Lund och sökt efter artiklar, forskning, uppsatser och information om det utvalda 
ämnesområdet. Den teori- och metodlitteratur som använts betraktas som sekundärlitteratur. 
Litteraturen som använts utgörs av tidigare kurslitteratur och rekommendationer från vår 
handledare Per-Magnus Andersson. Kedjesökningsmetoden har använts, vilken innebär att 

                                                 
43 Artzberg 2003:45 
44 Andersen 1998:47f 
45 Rienecker & Jörgensen 2002:136 
46 Ibid 
47 Jacobsen 2002:159 
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utvald litteraturs källförteckning har varit utgångspunkt för vidare sökning. Med denna metod 
kommer vi nära användbara och relevanta källor för vårt arbete.  
 

2.6 Val av undersökningsobjekt 

 
Avgränsningar av praktiken är både behövlig och eftersträvansvärt. De avgränsningar som 
gjorts gör det möjligt för oss att belysa de frågor som behandlas i denna uppsats. Vår 
utgångspunkt är Koden och de börsbolag som enligt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen 
ska följa regelverket. Dessa är samtliga börsbolag på A-listan och de på O-listan som har ett 
marknadsvärde över tre miljarder kronor. Ett urval har gjorts genom att avgränsa oss till de 28 
börsbolag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista, de mest omsatta. Det ska noteras att 
A-listan, mest omsatta, utgörs av fler börsbolag än 28. Dock tillämpar några bolag sitt 
hemlands bolagskod och är därför undantagna.  
 
Vi anser att A-listan, mest omsatta, utgör ett bra urval då dessa är de bolag är de mest 
uppmärksammade i Sverige. Av den anledningen tror vi att dessa bolag är vägledande för de 
övriga. De utvalda börsbolagen är inte representativa för alla noterade aktiebolag dock är de 
intressanta av ovan nämnda anledning. De börsbolag som valts ut är med ganska hög 
sannolikhet de som har störst antal intressenter vilket gör att vi anser dessa mest lämpade för 
vår studie.   
 
Vad gäller Kodens regler har vi valt att avgränsa oss från att granska samtliga regler i Koden 
till att endast utgå från ”5. Information om bolagsstyrning”. Det innebär att vi endast har 
studerat informationen som lämnats i de utvalda börsbolagens bolagsstyrningsrapporter. 
Anledningen till denna avgränsning är att detta avsnitt är tillräckligt för att uppfylla 
uppsatsens syfte och svara på frågeställningen. En ytterligare anledning är tidsaspekten med 
detta arbete. De årsredovisningar som studeras är från 2005 då dessa är mest aktuella. Vi är 
intresserade av vad bolagen redovisar i bolagsstyrningsrapporterna detta år då efterlevnaden 
av regelverket för första gången kan studeras och av den anledningen har vi inte studerat 
årsredovisningar över tiden. 
 

2.7 Forskningskriterier 

 
De viktigaste kriterierna vid bedömning av företagsekonomisk forskning är reliabilitet, 
replikation och validitet.48 En undersökning är en metod för att samla in empiri. Olika 
undersökningsmetoder kan ge upphov till brister, eller felaktigheter, av skiljda slag. 
Oberoende av vilken empiri undersökningen handlar om bör den uppfylla olika kategorier av 
krav. Dessa krav är att empirin bör vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel) samt att empirin 

                                                 
48 Bryman & Bell 2003:48 
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ska giltig och relevant (valid). För att möjliggöra en upprepning av forskningen, eller bedöma 
om resultaten av undersökningen är reliabla, bör undersökningen gå att göra om 
(replikerbar).49 
 
Med uttrycket reliabilitet menas det som mäts är det som var avsikten att mäta och att det som 
har mätts kan uppfattas som relevant. Frågan är om resultaten blir desamma om 
undersökningen skulle upprepas, eller om resultaten påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 
förutsättningar. Det som har mätts hos några få kan även gälla för flera, det vill säga 
resultaten ska gå att generalisera. Sammanfattningsvis kan det sägas att om empirin är giltig 
och relevant är den också valid. 50  
 
Ibland inträffar det att en forskare vill upprepa en undersökning, eller försöka replikera 
undersökningen, och de resultat som framkommit. För att en replikation ska kunna utföras 
måste den första forskaren i detalj ha beskrivit sitt tillvägagångssätt. Om vi vill bedöma hur 
reliabelt ett mått på ett begrepp är bör procedurerna som utgör grunden till måttet kunna 
upprepas av någon annan.51  
 
Med uttrycket validitet avses att undersökningen ska gå att förlita sig på. Den bör inte vara 
behäftad med mätfel och ska vara genomförd på ett trovärdigt sätt. Undersökningen har en 
hög tillförlitlighet när samma metod, eller mätinstrument, används ger ett identiskt resultat. 
Sammanfattningsvis utgår validitet från en bedömning av om de slutsatser som genererats 
från en undersökning hänger ihop eller inte. Vi vill ha ett resultat som intresserar oss och som 
går att lita på, det vill säga resultatet ska vara relevant för avsikten med undersökningen.52  
 
Validitet kan huvudsakligen delas upp i olika former, extern och intern. Extern validitet rör 
frågan om resultaten från en undersökning kan generaliseras till andra sociala miljöer och 
situationer utöver undersökningens kontext. I detta sammanhang blir det avgörande för 
undersökningen hur individer och organisationer väljs ut.  Intern validitet har i allmänhet med 
frågor om kausalitet att göra. Vid diskussion om kausalitetsfrågor kallas den faktor för den 
oberoende variabeln som har ett kausalt inflytande och över den beroende variabeln. Intern 
validitet väcker frågan om vi kan vara övertygade om att den oberoende variabeln påverkar 
variationen i den beroende variabeln. Det handlar om en slutsats som innefattar ett kausalt 
förhållande mellan två eller flera variabler är hållbar eller inte.53   
 
Denna undersökning anser vi är reliabel vilket också har eftersträvats. Vårt syfte är att lämna 
en fullständig redovisning av arbetet, metod och de val som gjorts gällande för denna uppsats. 
En kritisk inställning har intagits då källor har granskats och tolkningar gjorts avseende 
insamlat material vilket skapar trovärdighet. Vid fullständig tillförlitlighet ska resultatet av 
                                                 
49 Jacobsen 2002:21 
50 Ibid 
51 Bryman & Bell 2003:48 
52 Jacobsen 2002:22 
53 Bryman & Bell 2003:306 
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uppsatsen kunna kontrolleras av andra. Hade undersökningen gjorts om hade säkerligen 
liknande resultat uppnåtts. Metodval och tillvägagångssätt har beskrivits detaljerat att det 
anses möjligt att replikera undersökningen om reliabiliteten av de presenterade resultaten 
önskas kontrolleras. Den externa validiteten är god och vi anser att resultaten av 
undersökningen med säkerhet kan generaliseras till andra börsbolag än de utvalda.  
 

2.8 Val av teori 

 
I referensramen har de teorier valts ut som vi finner vara giltiga och relevanta för empirin och 
denna uppsats syfte. Aktiebolagets grundproblem har tagits med i referensramen som en 
inledande förklaring till hur problemet med separation av ägande och kontroll har uppkommit. 
Teorierna har samband med Corporate Governance eftersom de förfaranden som företagets 
intressegrupper använder sig av för att påverka företagsledningens beslutsfattande 
framkommer. Agentteorin möjliggör en förståelse för de relationer som olika invidiver har till 
varandra i företagen. Intressentteorin har valts ut för att den visar på intressegrupper och deras 
inflytande på företag. Institutionell teori fokuserar på samverkan mellan företagen och 
omgivningen, det vill säga individer, grupper samt andra verksamheter i samhället. 
Legitimitetsteorin inriktar sig på hur intressenterna och omvärlden uppfattar företaget.  
 

2.9 Sammanställning av empiri 

 
Sammanställningen av empirin har gjorts enligt indelningen i Svensk kod för bolagsstyrning 
avsnitt ”5. Information om bolagsstyrning”. I avsnittet finns rubriker under vilka det finns ett 
antal regler som ska följas av börsbolagen. Vårt tillvägagångssätt är att poängsätta varje regel 
som börsbolagen följer, med en till två poäng per punkt. Efterföljs inte reglerna erhålls noll 
poäng. Börsbolagens samtliga poäng redovisas efter varje rubrik i tabellform. De företag som 
har utmärkt sig på något sätt diskuteras. Detta tillvägagångssätt kommer att skapa en 
överskådlig bild av företagens efterlevnad av den utvalda delen av regelverket.  
 
När vår bild är klar över hur börsbolagen har valt att redovisa den utvalda delen av Koden 
kopplar vi resultatet till teorier och studier inom ämnesområdet. 
 

2.10 Källkritik 

 
Källkritik innebär att ett kritiskt förhållningssätt ska intas till de använda källorna. Det innebär 
inte att de ska underkännas utan det avsiktliga användningsområdet har beaktats. Källorna ska 
användas som material och sedan ska materialet i källorna användas för att utvärdera dem. 
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Kritik ska riktas mot de källor och den otillräcklighet som dessa utgör i förhållande till 
uppsatsen syfte.54  
 
I studien har vi inte granskat alla företags bolagsstyrningsrapporter som var möjliga att 
granska. Brister kan ha uppstått då upplysningarna i rapporterna har tolkats på skilda sätt 
vilket kan ha lett till felaktigheter. Vi anser reliabiliteten är god då båda har läst alla de 
utvalda företagens bolagsstyrningsrapporter. Därefter har vi tillsammans diskuterat och 
klassificerat den information som företagen har lämnat.  
 
Vi anser oss ha fått en bra bild av utformningen av företagens bolagsstyrningsrapporter och 
kan ge en rättvisande beskrivning av dessa. De uppgifter som hämtats ur rapporterna har 
validitet och relevans. Frågeställningen i uppsatsen utgår från att undersökningar görs av 
rapporterna vilket gör dessa till den mest relevanta källan. Reliabilitetskraven anses vara 
uppfyllda då rapporterna kontrolleras och det kan antas att de inte innehåller några 
systematiska felvariationer. Dock kan viss tendenskritik förekomma då företaget kan ha ett 
visst egenintresse i att vissa upplysningar framställs på ett visst sätt, eller inte tillhandahålls.     
 
Den litteratur som använts består av metod- och teorilitteratur som ansågs vara som är aktuell 
för vår uppsats. Vi har även tagit del av tidigare forskning, studier och artiklar inom 
ämnesområdet. Mycket har sorterats bort på grund av denna uppsats begränsade omfattning. 
Kritik kan riktas mot valet av litteratur som använts i uppsatsen. Det finns en risk för att mer 
väsentliga källor kunde ha använts och att de material som sorterats bort har skett med en viss 
subjektivitet. Detta har vi försökt att undvika genom att söka i mer än en databas. En stor 
informationskälla gällande Koden har varit SOU 2004:46,  SOU 2004:47, 2004:130 och 
information från Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Vi är medvetna om detta dock är det 
område som studeras är relativt nytt och det finns en avsaknad av annan relevant information 
avseende Koden, dess uppbyggnad och innebörd.  
 

                                                 
54 Rienecker & Jörgensen 2002:143 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras inledningsvis aktiebolagets grundproblem och Corporate 

Governance. Därefter redogörs för internationell och svensk utveckling av bolagskoder. I 

referensramen ingår även Agentteorin, Intressentteorin, Institutionell teori och 

Legitimitetsteorin  

 

3.1 Aktiebolagets grundproblem 

 
För att organisera ekonomisk samverkan erbjuder aktiebolagsformen ett attraktivt och 
effektivt system. I ett mindre aktiebolag med få ägare, så kallade fåmansbolag, består i princip 
styrelsen av ägarna själva eller av närstående till dem.55 Fåmansbolag kännetecknas av att 
aktieägarna är så kallade aktiva ägare både vid bolagsstämmobeslut och vid ledning av 
aktiebolaget. Med andra ord är det karaktäristiskt för dessa att ägande och kontroll är 
sammankopplade. Utvidgas bolagets verksamhet och aktieägarna blir fler innebär detta att 
ägande och kontroll kommer att få en annorlunda utformning. Förutsättningen för detta är att 
det inte finns någon eller några aktieägare som är dominanta utan företagen har ett spritt 
ägande. Ett karaktäristiskt drag för dessa är att ägandet och makten har separerats. I större 
aktiebolag finns ingen möjlighet för ägarna att kontrollera de invalda ställföreträdarna och det 
finns av den anledningen en osäkerhet angående om styrningen sker utifrån ägarnas intresse. 
Separation av ägande och kontroll innebär att aktieägarna bär risken för aktiebolaget fastän de 
inte kontrollerar styrningen av detta.56  
 

3.2 Corporate Governance 

 
Termen Corporate Governance, eller bolagsstyrning, och dess vardagliga användning i den 
finansiella pressen har förekommit de senaste 15 åren. Corporate Governance är därför att 
anse som ett relativt nytt område. Dess utveckling har påverkats av teorier från ett antal 
discipliner som finansiering, nationalekonomi, redovisning, juridik och organisation. 
Utvecklingen är global och som sådan blir det ett komplext område som innefattar legala, 
kulturella och andra strukturella olikheter mellan länderna. Detta innebär att några teorier kan 
vara mer lämpliga och relevanta i ett land än i ett annat.57 Utvecklingen av Corporate 
Governance har till stor del drivits av viljan att öka transparensen i företagen och en önskan 
av att återupprätta investerarnas förtroende för världens börsmarknader som de senaste 
decenniets bolagsskandaler har orsakat.58  

                                                 
55 Bergström & Samuelsson 1997:21 
56 Bergström & Samuelsson 2001:20 
57 Mallin 2004:9 
58 Ibid 2004:38 
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Definitionen av begreppet Corporate Governance har inte ännu fått någon allmänt vedertagen 
definition eftersom begreppet fortfarande befinner sig under utveckling.59 Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD, har definierat Corporate Governance och 
förklarat betydelsen av att företagen följer dessa principer enligt följande: 60 
 
”Corporate governance deals with the rights and responsibilities of a company’s 

management, its board, shareholders and various stakeholders.  How well companies are run 

affects market confidence as well as company performance.  Good corporate governance is 

therefore essential for companies that want access to capital and for countries that want to 

stimulate private sector investment.  If companies are well run, they will prosper.  This in turn 

will enable them to attract investors whose support can help to finance faster growth.   Poor 

corporate governance on the other hand weakens a company’s potential and at worst can 

pave the way for financial difficulties and even fraud”. 

 

Definitionen ovan tjänar till att illustrera att Corporate Governance berör både de interna 
aspekterna av ett företag, så som intern kontroll, samt externa aspekter, som ett företags 
förhållande till aktieägarna och andra intressenter. Corporate Governance förespråkar 
riktlinjer för företagets styrning och förväntad prestation. Dess struktur visar på fördelningen 
av rättigheter och skyldigheter mellan olika aktörer inom och utom företaget, som exempelvis 
ägarna, styrelsen, ledningen och övriga intressenter. Detta innebär att företagets styrning 
påverkas av olika intressenter, både de som finns internt och externt. Corporate Governance 
kan även ses som en nödvändig process vilket hjälper företagen att nå uppsatta mål. Att 
övervaka företagets prestationer är nyckeln till att nå dessa mål.61 
 
Sett från ett aktieägarperspektiv så kräver en effektiv bolagsstyrning en större transparens, 
eller genomlysbarhet, i företagens aktiviteter och bättre mekanismer som kan varna 
investerarna när det sker försummelser, oegentligheter eller om det är något nära förestående 
problem. En övervakning av aktörerna i företaget har som syfte att gynna en större 
transparens. Detta kräver en öppen kommunikation vilket innebär att ledningen måste ge 
information inom företaget såväl som till övriga intressenter. En öppen kontroll och 
rapportering reducerar risken för opportunism i alla former av verksamheter.62 God 
bolagsstyrning är viktigt för att bygga upp förtroendet för företaget och inspirera investerare 
till långvariga och stabila investeringar. Kravet på en ökad transparens i företag är ett 
oundvikligt resultat av ett samhälle som är kunskapsbaserat. I ett sådant samhälle kräver 
utbildade medborgare sin rätt till information.63 
 

                                                 
59 SOU 2004:47 
60 OECD 
61 Mallin 2004:4 
62 Child 2005:370 
63 Kollegiet för bolagsstyrning 
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3.2.1 Separation av ägande och kontroll 
 

Corporate Governance har som utgångspunkt att de företag som inte leds av ägarna ändå ska 
drivas i deras intressen. Nackdelen med de stora aktiebolagen är att ägande och kontroll av 
företaget är separerat. Då ägandet är spritt ökar risken för att dessa inte leds i enlighet med 
ägarnas intressen. Ägarna och företagsledningen kan ha avvikande intressen, exempelvis 
gällande avkastningskrav, risktagande, ersättningar och finansiell struktur. I de fallen är risken 
stor för intressekonflikter. Koder för bolagsstyrning har införts som ett komplement till 
lagstiftning. Även överstatliga organisationer har utfärdat riktlinjer och rekommendationer i 
bolagsstyrningsfrågor som dessa börsbolag förväntas att följa.64 
 
Investerarna vet inte om vad som sker på operationell nivå i företagen. Företagsledningen styr 
verksamheten och deras arbete är till största delen är dolt för investerarna. Detta får som 
konsekvens att det finns en risk att ledningen inte arbetar för aktieägarnas bästa vilket visar på 
ett behov av kontroll. I ett publikt aktiebolag är det styrelsen som internt ska övervaka 
företagsledningens arbete och representera aktieägarnas intresse. Styrelsen utvärderar 
företagsledningen och kan även besluta om belöningar som binder dem till företagets resultat. 
Externa övervakare är revisorer, analytiker, banker, agenturer för kreditrankning och 
advokater. Övervakarna interagerar med företaget och kontrollerar företagsledningens 
aktiviteter. Det finns även övervakare som kontrollerar företagen för att se om de följer lagar, 
betalar skatter och avgifter. Intressenterna använder sig av årsredovisningar och andra 
rapporter för att se på företagets finanser, investeringar och värde.65  

3.2.2 Angloamerikansk- och kontinentaleuropeisk modell 
 

Corporate Governance berör främst aktieägarna, styrelsen och ledningen. Internationellt görs 
det åtskillnad mellan främst två olika Corporate Governance system. Ett system finns i USA 
och Storbritannien och det andra systemet finns i Kontinentaleuropa, främst i Tyskland. 
Skillnader mellan systemen är främst ägarstrukturen och styrelsesammansättningen.66 
 
I den angloamerikanska, monistiska, modellen karaktäriseras strukturen av en långtgående 
ägarspridning. Ett spritt ägande för med sig en svag ägarkontroll där företagsledningen får en 
dominerande ställning. Detta system med en stark företagsledning medför problem då 
företaget ska styras mot aktieägarnas intresse. Den kontinentaleuropeiska, dualistiska, 
modellen finns det ofta en eller flera stora aktieägare i företagen. Många gånger utövar dessa 
ägare en aktiv ägarroll i företaget och de engagerar sig genom att ha styrelserepresentanter i 
styrelsen som tar till vara deras intressen.67 
 

                                                 
64 Kollegiet för bolagsstyrning 
65 Kim & Nofsinger 2003:7 
66 SOU 2004:130 
67 Ibid 
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En annan skillnad mellan de två modellerna är styrelsesammansättningen. I den 
angloamerikanska modellen, även kallad monistiska ledningsmodellen, går det att finna flera 
personer ur ledningen som även är styrelseledamöter eller att verkställande direktören även är 
styrelsens ordförande. Av tradition har ledamöterna rekryterats ur företagets ledning dock har 
förändringar skett sedan Corporate Governance debatten inleddes. Debatten har lett till nya 
regelverk där styrelseledamöterna ska vara så kallade ”non-executives”, det vill säga inte ingå 
i företagets ledning. Den kontinentaleuropeiska modellen, eller dualistiska ledningsmodellen, 
karaktäriseras av att ledningsfunktionen delats upp i ett övervakande organ och ett 
verkställande organ.68 

3.2.3 Den svenska modellen 
 

Den svenska bolagsstyrningsmodellen skiljer sig mot både den anglosaxiska modellen och 
den kontinentaleuropeiska modellen på några viktiga punkter. Den svenska 
bolagsstyrningsmodellen definieras av lagar, självreglering och praxis som finns inom 
redovisningsområdet. De främsta lagarna inom området är ABL, BFL och ÅRL. Koden är ett 
exempel på ett regelverk av självreglerande karaktär.69  
 
Det finns en strikt makt och ansvarsfördelning i den svenska modellen mellan ägarna, 
styrelsen, verkställande ledningen och revisorerna. Det högsta beslutande organet är 
bolagsstämman där kan ägarna utöva sin makt. Minst en gång per år samlas aktieägarna till 
bolagsstämma för att fastställa resultat- och balansräkning, bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 
och verkställande direktören samt för att besluta om disposition av resultatet för det gångna 
räkenskapsåret. Beslut tas även vad gäller revisorer för den kommande mandatperioden.70 
 
Ägarstrukturen i de svenska börsbolagen är mer lik de kontinentaleuropeiska än de 
amerikanska och brittiska börsbolagens ägarstruktur. Det finns många aktiebolag med ett 
relativt stort ägarantal. I flertalet av dessa finns en kontrollerande ägare eller grupp av ägare, 
så kallade institutionella ägare, vars innehav av aktier och röster är stort. Det finns endast en 
minoritet av svenska börsbolag som inte har kontrollerande ägare. En av anledningarna till att 
Sverige har ett stort antal röststarka ägare är att ABL tillåter att företagen emitterar aktier med 
röstskillnad vilket inte är tillåtet till exempel i USA. Detta medför att det kan förekomma en 
skillnad mellan en ägares röst- och ägarandel.71  
 
Ledningsorganisationen i svenska börsbolag ligger närmare den brittiska, monistiska, 
modellen. I styrelsen ingår det vanligtvis flera personer som har anknytning till de röstmässigt 
största ägarna i företaget. Förutom detta består styrelsen i de flesta fall av ”non-executives” 
och de anställdas representanter. Sedvanligt är att den verkställande direktören är ensam om 

                                                 
68 SOU 2004:130 
69 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 
70 Ibid 
71 Ibid 
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att vara stämmovald styrelseledamot som även ingår i företagsledningen. I det avseendet 
skiljer sig förhållandet i svenska börsbolag från vad fallet är i exempelvis de brittiska.72  
 
Styrelsen har som uppgift att förvalta aktiebolagets angelägenheter för ägarnas räkning och de 
har befogenhet att sköta detta självständigt i förhållande till ägarna under mandattiden. 
Ägarna har dock alltid den yttersta makten och kan byta ut styrelsen. Alla publika aktiebolag 
ska ha en VD som tillsätts av styrelsen. VD: s uppgift är att ansvara för den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens anvisningar.73  
 
Revisorerna kan vara en eller flera och utses av ägarna på bolagsstämman. De ska granska 
aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsen och VD:s förvaltning. Det är till 
ägarna som revisorerna har den största rapporteringsskyldighet. De har dock även en viktig 
roll som stöd till styrelsen i dess uppgift att kontrollera VD: s förvaltning.74 Nedan illustreras 
det svenska systemets grundläggande struktur:  
 

  
 
Figur 3.1 
Källa: Kommissionen för Svensk Bolagsstyrning 
 

3.3 Internationell och svensk utveckling av bolagskoder 

 
De regelverk för bolagskoder som flertalet länder har etablerat rörande bolagsstyrningsfrågor 
ska ses mot bakgrund av de bolagsskandaler och den kritik som riktats mot näringslivet. 
Dessa bolagskoder betraktas nu som en del av redovisningsområdets normering. 
Internationellt sker inget samarbete då innehållet i de olika ländernas bolagskoder utarbetas 
enskilt av respektive land.75 
 

                                                 
72 Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning 
73 Ibid 
74 Ibid 
75 Nilsson 2005:56 

Ägare 

Bolagsstämma 

Styrelse 

VD 

Revisor 



 21 

Då bolag växer ökar behovet av att arbeta över nationsgränserna och agera på fler 
kapitalmarknader. De nationer som har goda legala system och som skyddar investerare har 
möjlighet att attrahera större mängder av kapital. Dessa länder behöver goda processer för 
bolagsstyrning och en central faktor blir aktieägarvärdet. Problem med bolagsstyrning kan 
uppkomma i de fall då aktieägarvärdet inte tas hänsyn till. Nationella skillnader kan 
förekomma gällande definitionen av aktieägarvärde.76  
 

3.3.1 Internationella bolagskoder 
 

Det regelverk som är det gällande i USA är Sarbanes-Oxley Act (SOX). Det infördes 2002 
som en följd av Enron skandalen och innehåller stränga krav på information och redovisning 
till aktiemarknaden. Det är höga krav på revisorernas oberoende och krav på interna strukturer 
för revision. SOX är obligatorisk att följa för de börsnoterade bolagen i USA. Brott mot lagen 
innebär stränga straff. SOX har kritiserats i Europa eftersom utländska bolag noterade i USA 
ska tillämpa lagen. Detta kan medföra att olika regelverk kan strida mot varandra. Inom 
redovisningen skiljer sig regelverken mellan olika länder, detta kan hanteras genom att 
tilläggsinformation ges. Direkta lagregler kan inte hanteras på samma enkla sätt därför uppstår 
det problem.77 
 
Storbritannien var det första landet i Europa som införde en bolagskod. Det genomfördes ett 
antal studier och undersökningar vilket mynnade ut i ett antal rapporter, Cadbury Code 1992, 
Greenbury Code 1995 och Hampel-rapporten 1998. Dessa rapporter sammanställdes till 
Combined Code som är ett noteringskrav sedan 1999 för bolagen på London Stock Exchange. 
Combined Code innehåller utförliga regler angående bland annat styrelsearbete och revision. 
Den innehåller krav på att bolagen ska lämna en redogörelse för hur principerna följs i 
Combined Code och har avvikelser skett ska motiveringar för detta lämnas enligt principen 
”comply or explain”. Andra länder har utgått från den brittiska Combined Code när de 
utformat sina egna bolagskoder.78   
 
Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, publicerade 1999 
principer för Corporate Governance. Inom EU bedrivs sedan några år tillbaka ett aktivt arbete 
inom området. EU:s åttonde direktiv har tagits fram med anledning av ovanstående 
diskussion. Efter att dessa första regelverk tagits fram har utvecklingen gått snabbt och många 
länder har utarbetat koder för bolagsstyrning under de senaste åren.79 
 
 

                                                 
76 Bhasa (2004)”Global corporate governance: debates and challenges” 
77 Nilsson 2005:59 
78 Ibid 2005:57  
79 SOU 2004:46 
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3.3.2 Harmonisering av regelverken 
 

Med hänvisning till de stora skillnader som finns mellan medlemsländerna, har EU-
kommissionen förespråkat att medlemsstaterna ska fastställa egna nationella koder.80 I den så 
kallade ”Action plan on modernizing company law and enhancing corporate governance in 

the European Union” uppmuntrar EU Kommissionen till samordning och konvergens mellan 
de nationella koderna för bolagsstyrning. Ett särskilt organ har tillsatts som ett led i dessa 
ansträngningar ”European Corporate Governance Forum” vars uppgift är att följa så kallade 
”best practices” inom området för bolagsstyrning i EU:s medlemsstater.81 Bhasa (2004) har en 
motsatt åsikt då han anser att eftersom den politiska strukturen skiljer sig åt i olika länder är 
det inte möjligt att ha identiska system för Corporate Governance. Ett land bör inte heller ta 
efter ett annat lands system utan måste utgå från det egna systemet för att kunna utforma en 
modell som är unik för behoven.82 
 
Vidare menar Bhasa (2004) att det existerar hinder för att konstruera en internationell modell 
för bolagsstyrning. Svårigheterna ligger i att sammanställa ”best practises” internationellt för 
bolagen samtidigt som hänsyn ska tas till nationella lagar och kulturella skillnader. Det har 
gjorts försök i vissa länder att tillämpa ett annat lands modell för bolagsstyrning vilket har lett 
till en positiv utveckling inom ämnet. Problemen med bolagsstyrning upphör inte då en annan 
nations modell tillämpas utan det är viktigt att interna styrkor och svagheter utreds för att 
avgöra hur den nationella modellen ska utformas.83 

3.3.3 Utveckling av Svensk kod för bolagsstyrning 
 

Sverige har inte tidigare haft någon samlad kod för bolagsstyrning trots detta har det inte 
saknats riktlinjer och regler inom detta område. I Sverige har näringslivet som 
självregleringsorgan kontinuerlig introducerat olika bestämmelser avseende bolagsstyrning 
för att stoppa krav på lagstiftning. I Sverige utkom 1992 Aktiespararna med den första 
svenska sammanställningen av riktlinjer för hur ägarrollen borde praktiseras i börsbolag, en så 
kallad ”ägarpolicy”. Under det efterföljande decenniet utkom sedan ett antal regler, riktlinjer 
och rekommendationer i viktiga bolagsstyrningsfrågor från olika självregleringsorgan som 
Näringslivets Börskommitté, Aktiemarknadsnämnden och Stockholmsbörsen. Den första 
samlade koden för styrelsearbete i svenska börsbolag ”Vägledning till god bolagsstyrning” 
presenterades av Styrelseakademin 2003.84  
 
Arbetet med att ta fram Koden inleddes under hösten 2002. Regeringen tillsatte en 
kommission, Förtroendekommissionen, med Erik Åsbrink som ordförande. Arbetet med att 
utveckla Koden har bedrivits i två etapper. I den första etappen sköttes arbetet av en 

                                                 
80 SOU 2004:46 
81 Svernlöv (2006); ”Nytt uttalande om följ eller förklara”  
82 Bhasa (2004); ”Global corporate governance: debates and challenges” 
83 Ibid 
84 Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
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arbetsgrupp bestående av ledamöter från Förtroendekommissionen och organisationer inom 
näringslivet. Deras arbete resulterade i ett förslag till svensk kod för bolagsstyrning, SOU 
2004:46. Förtroendekommissionens uppdrag var att identifiera om det fanns något behov av 
att öka allmänhetens och investerarnas förtroende för näringslivet. I SOU 2004:47 
Näringslivet och Förtroendet framkom att det förelåg ett förtroendeproblem inom vissa delar 
av näringslivet. Det fanns av den anledningen skäl att vidta åtgärder för att stärka förtroendet 
och stödja näringslivet.85 I den andra etappen bedrevs arbetet inom en kommitté, Kodgruppen, 
vars uppgift var att utifrån remissinstansers synpunkter göra de ändringar som krävdes i det 
ursprungliga förslaget till bolagskod. Kodgruppen redovisade betänkandet Svensk kod för 
bolagsstyrning, SOU 2004:130, i december 2004. 86  
 
För att efterfölja och främja en god utveckling av bolagsstyrning i svenska börsbolag tillsattes 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning. De har det övergripande ansvaret för att förvalta Koden. 
Detta innebär att Kollegiet följer och analyserar Kodens tillämpning och utvecklingen inom 
bolagsstyrningen i både Sverige och Internationellt. Kollegiet kan även göra ändringar i 
Koden när detta anses vara motiverat.87  

3.3.4 Kodens syfte 
 

Koden har det övergripande syftet att bidra till en förbättrad styrning och intern kontroll av 
svenska aktiebolag. Dessutom ska Koden höja förtroendet och kunskapen om svensk 
bolagsstyrning på den internationella kapitalmarknaden. Detta antas främja tillgången till 
utländskt riskkapital för det svenska näringslivet. Avsikten är att Koden i första hand ska rikta 
sig till börsbolag. Koden ska även vara en vägledning för att skapa förutsättningar för en 
ansvarstagande och aktiv ägarroll. Det ska finnas en noga avvägd balans mellan olika 
lednings- och kontroll organ. Dessutom ska Koden bidra till en ökad och förbättrad tillväxt i 
den svenska ekonomin och samhället. 88  

3.3.5 Målgrupp 
 

Frågor angående bolagsstyrning har betydelse främst i bolag med ett spritt ägande. Koden 
vänder sig i första hand till börsbolag. Regelverket kan även tillämpas av andra kategorier av 
bolag som exempelvis andra noterade bolag, försäkringsbolag, kooperativa bolag, statliga och 
kommunala bolag. Som ett led i självregleringen kommer Koden att ingå som en del i 
Stockholmsbörsens noteringskrav, det vill säga de krav som ett aktiebolag måste leva upp till 
för att få vara noterat. Enligt överenskommelse med aktiemarknaden började 
Stockholmsbörsen från den 1 juli 2005 att tillämpa Koden på alla företag noterade på A-listan 
samt de noterade på O-listan med marknadsvärde på över tre miljarder kronor.89  
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3.3.6 Följ eller förklara 
 

De svenska börsbolagen måste följa landets regleringar för bolagsstyrning. Regleringarna kan 
vara utformade på olika sätt, antigen genom lagstiftning eller självreglering. Förutom detta så 
kan förändringar i regleringen ske i praxis genom exempelvis imiteringar där små företag 
följer de större företagens tillvägagångssätt. Kodens regler har bestämts utifrån god sed på 
aktiemarknaden, utländska förebilder som Combined Code och SOX, bolagsskandaler samt 
teoretiska och praktiska överväganden.90 Kirkbride & Letza (2004) försöker i sitt arbete att 
identifiera anledningen till att det existerar en gräns mellan lag och självreglering. De menar 
att länderna får välja mellan de två regleringsalternativen. Deras slutsatser är att 
bolagsregleringen har samverkande komponenter från båda regleringsalternativen och att 
finna den bästa blandningen av de båda alternativen är den faktiska gränsdragningsfrågan.91  
 
Den svenska koden, likt flertalet utländska koder, bygger på principen ”följ eller förklara”. 
Det innebär att börsbolagen ska följa reglerna dock finns en möjlighet att göra enskilda 
avvikelser, dessa avvikelser måste motiveras och förklaras. Börsbolagen gör sig alltså inte 
skyldiga till något brott om avvikelse sker. Principen ”följ eller förklara” lägger kraven på en 
högre nivå vilken kan förväntas leda till en bättre bolagsstyrning än vad som hade varit 
möjligt om reglerna hade varit lagstadgade. Kraven hade fått sänkas om reglerna varit 
lagstadgade till en slags minsta gemensamma nämnare för även de minsta företagen ska 
kunna ha möjlighet att följa dem. European Union Corporate Governance ger i ett uttalande 
sitt stöd för principen ”följ eller förklara”. De anser att det är positivt att principen tar hänsyn 
till de olika situationer som enskilda företag befinner sig i. Vidare anser de att principen 
fungerar mer effektivt än en detaljreglering i lag under förutsättning att den används rätt. 
Erfarenhet visar att en bättre bolagsstyrning praktiseras i de länder där principen praktiseras.92 
  
De krav som ska ställas på förklaringar till avvikelser och vem som ska avgöra om kraven är 
uppfyllda är en viktig fråga. Koden innehåller inga regler för hur avvikelserna ska motiveras. 
Kodgruppen har haft som utgångspunkt att det är en fråga för styrelsen i det enskilda bolaget 
att ta ställning till. Det föreslås ingen särskild instans som ska bedöma vilka förklaringar som 
är godtagbara respektive inte godtagbara. För aktiemarknadsbolag förutsätts marknaden 
ytterst avgöra om en förklaring till avvikelse är godtagbar eller inte. De bolag som avviker 
från reglerna utan att ange rimliga motiv för detta riskerar att drabbas av försämrat förtroende 
på marknaden. I övriga kategorier av bolag är det främst ägarna som ska bedöma motiven för 
de redovisade avvikelser.93  
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3.3.7 Regler för bolagsstyrning 
 

Detta avsnitt redogör översiktligt för den del av Kodens regelverk som benämns ”5. 

Information om bolagsstyrning”. Anledningen till att vi inte redogör för hela regelverket är att 
det är endast efterlevnaden i denna del som ska studeras. I bilaga 2 lämnas en redogörelse för 
samtliga punkter i Kodens regelverk. Denna bilaga har tagits med för att möjliggöra för 
läsaren att få en helhetsbild av regelverket.  

 
Bolagsstämma 
Aktieägarna kan utöva sitt inflytande i bolagsstämman och det är därför viktigt att skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna för aktieägare att kunna delta. Därför bör bolagsstämman 
utföras så att en så hög andel som möjligt av det totala antalet aktier och röster kan vara 
företrädda på stämman. Dessutom ska aktivt deltagande i diskussion och beslutsfattande 
underlättas. Enligt reglerna skall det ges möjlighet till deltagande på distans med hjälp av 
modern kommunikationsteknik Avsnittet innehåller även regler för när och var kallelsen ska 
läggas ut, regler om styrelsen, ledningens och revisorns närvaro på stämman samt riktlinjer 
för genomförandet av stämman.94  
 

Tillsättning av styrelse och revisor 
Vid tillsättandet av en styrelse och revisorer bör bolagsstämmans beslut tas genom en 
ägarstyrd, strukturerad och transparent process. Detta för att alla aktieägare ska ha möjlighet 
att framföra sina åsikter och ha möjlighet att lämna förslag i varje fråga samt skapa goda 
förutsättningar så att besluten ska vara väl underbyggda.95  
 
Det ska finnas en valberedning i bolaget som ska vara representerad av bolagets aktieägare. 
Denna valberedning ansvarar för tillsättningen av styrelse och revisorer. Det är 
bolagsstämman som ska utse ledamöter till valberedningen eller ange hur ledamöterna ska 
utses. Valberedningen ska ha minst tre ledamöter och en övervägande del av dessa får inte 
vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan ledamot i styrelsen får inte vara 
ordförande och VD eller någon annan person från ledningen får inte vara ledamot. Bolaget 
ska offentliggöra namnen på de ledamöter som ingår i valberedningen senast sex månader 
före ordinarie bolagsstämma.96 
 
Förslag på styrelseledamöter och revisorer samt styrelsearvode som arbetas fram av 
valberedningen ska grundas på de krav som Koden och ABL ställer. Dessutom finns det krav 
som är beroende av bolagets nuvarande position och framtida inriktning. Därutöver ska det 
genomföras en ordnad procedur för att hitta kandidater till posterna som ska tillsättas och 
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förslag från aktieägare ska beaktas. När kallelsen till bolagsstämman utfärdas ska vissa 
specifika upplysningar anges gällande de personer som föreslås.97 

 
Styrelse 
Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter så att en långsiktig 
god kapitalavkastning kan erhållas på bästa möjliga sätt. Detta sker bland annat genom att 
fastställa bolagets övergripande mål och strategi. Bolagets operativa ledning ska fortlöpande 
utvärderas och se till att det finns effektiva system för uppföljning, kontroll och ekonomisk 
ställning.98  
 
Styrelsen bör ha en sådan sammansättning och storlek så att utrymme ges till den kunskap 
samt erfarenhet som behövs inom bolaget. Dock bör inte styrelsen vara större än att en 
effektiv arbetsprocess kan uppnås. Jämn könsfördelning i styrelsen bör eftersträvas av 
bolaget. Dessutom bör styrelsen förnyas i takt med utvecklingen av bolagets verksamhet. 
Endast en person från bolagets ledning får vara ledamot i styrelsen. Majoriteten av 
styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, 
dessutom ska minst två av dessa även vara oberoende mot bolagets större aktieägare. En 
styrelseledamot bör ägna uppdraget tid och omsorg samt inneha den kunskap som behövs för 
att bolagets intressen tillvaratas. Ordförande i styrelsen är ansvarig för att styrelsen fullgör 
sina uppgifter och genomför ett effektivt och organiserat arbete.99 
 
Det är styrelsens ansvar att den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs. 
Denna kontroll syftar till att säkerställa bolagets rapportering och se till så att regler samt 
anvisningar efterföljs. För detta krävs att bolaget har ett transparent och formaliserat system 
som säkerställer att principerna för finansiell rapportering samt att den interna kontrollen 
följs. En annan uppgift som styrelsen har är att upprätthålla relationerna med bolagets 
revisorer. Ett revisionsutskott ska inrättas av styrelsen som ska bestå av minst tre stycken 
styrelseledamöter, varav tre måste vara oberoende till bolaget och bolagsledningen. Minst en 
ledamot ska vara oberoende mot företagets större ägare. Revisionsutskottet ska bland annat 
säkerställa bolagets finansiella rapportering och revisorns oberoende.100 Anledningen till att 
det ska finnas ett revisionsutskott är att rollerna mellan styrelsen, bolagsledningen och 
revisorn ska tydliggöras. För att säkerställa revisorns oberoende ska kontakterna med bolagets 
revisorer skötas mellan utskott och revisor istället för företagsledning och revisor.101 
 

Bolagsledning 
Verkställande direktören i bolaget har alltid en särskild roll i styrelsearbetet, oavsett om denne 
är ledamot i styrelsen eller inte. Denne ska rapportera till styrelsen om bolagets utveckling, 
redogöra för frågor från bolagsledningen och förse styrelsen med information som underlag 
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för deras arbete. Det är styrelsen som ansvarar för att bolaget har en formaliserad process och 
ledamöterna för en transparent process. Detta möjliggör att principer om ersättningar och 
andra anställningsvillkor för bolagsledningen och VD ska kunna fastställas. Styrelsen ska 
inrätta ett ersättningsutskott där ordförande i styrelsen kan vara ordförande. Dock måste 
övriga ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och ledningen. 102 

 
Information om bolagsstyrning 
Till bolagets årsredovisning ska det bifogas en särskild rapport kring bolagsstyrningsfrågor. 
Av rapporten ska det framgå om bolagets revisorer har granskat denna.  Dessutom ska det 
anges att Koden tillämpats och en beskrivning om hur bolaget tillämpat denna under 
räkenskapsåret. Det ska anges vilka regler bolaget har avvikit ifrån samt tydligt motivera och 
förklara dessa. Uppgifter om hur tillsättningen av styrelsen har organiserats samt 
sammansättning av valberedning ska anges om informationen inte redan framgår av 
årsredovisningen. Dessutom ska det till årsredovisningen finnas en rapport om den interna 
kontrollen i företaget. Bolaget måste även ha en särskild avdelning för information angående 
bolagsstyrning på hemsidan.103 

3.3.8 Övergångslösning 
 

Till årsredovisningen ska det även finnas en rapport om den interna kontrollen. Syftet med 
detta är att skydda ägarnas investeringar och bolagets tillgångar.104 Kodgruppen förutsåg att 
vissa svårigheter skulle uppkomma vid införandet av Koden. Kollegiet insåg att punkten om 
intern kontroll av den finansiella rapporteringen utgjorde en svårighet. Kollegiet fattade ett 
beslut om en övergångslösning för 2005 angående regeln om internkontroll. Det ska 
fortsättningsvis finnas en rapport om hur den interna kontrollen organiserats under året. Dock 
har ett uttalande gjorts av Kollegiet enligt följande: ”/… att det är tillfyllest om styrelsen i 

bolagsstyrningsrapporten för 2005 med hänvisning till detta uttalande inskränker rapporten 

om intern kontroll till en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad utan att 

göra något uttalande om hur väl den fungerat och utan revisorsgranskning/”.105 Detta gör det 
möjligt för börsbolagen att inte behöva redogöra för hur kontrollen fungerat utan endast en 
beskrivning av denna. Skulle de ändå välja att lämna en rapport om den interna kontrollen 
behöver denna inte granskas av revisor. 
 

3.4 Agentteorin 

 
Agentteorin fokuserar på problemet med separation av ägande och kontroll. Teorin har en 
centralställning i ekonomisk organisationsteori och tyngdpunkten ligger på styrning samt 
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kontroll.106 Ursprungligen användes Agentteorin för att analysera förhållandet mellan 
aktieägarna och professionella företagsledningar, idag används den även för att beskriva 
verksamhetens samlade organisation. Agentteorin är användbar för att se vad som motiverar 
en medarbetares handlingar och personliga målsättningar. Teorin kan även användas för att 
förstå de relationer som finns i en verksamhet.107 Detta möjliggör att teorin kan appliceras på 
många olika situationer, antingen verksamhetens relation till andra verksamheter eller mellan 
olika grupper av individer. Varje relation mellan två parter kan beskrivas som en komplex 
uppsättning principal-agent relationer som finns på olika nivåer i verksamhetens hierarki, 
exempelvis ägaren, den anställde, fackombudet och förmannen.108 

 
Agentteorin beskriver relationen mellan två parter eller individer, principalen är 
uppdragsgivare och agenten uppdragstagare. Principalen anlitar agenten för att denne ska 
förvalta och kontrollera principalens ekonomiska resurser. Det är således ett förhållande som 
baseras på makt och hierarki. 109 Det huvudsakliga problemet för principalen är att han inte vet 
med säkerhet om agenten arbetar i dennes intresse. En intressekonflikt kan därigenom uppstå 
mellan ägarna och företagsledningen. Det finns risk för att företagsledningen genom goda 
kontakter med revisorerna och kontrollen över företaget kan manipulera innehållet i 
redovisningen. Av central betydelse blir revision, val av revisorer och förhållandet mellan 
ägare och revisorer. Problemen tydliggörs i företag där ledningen har möjlighet att vara den 
mest framträdande parten. Det berör främst de bolag som har ett spritt ägande vilket präglas 
av att ägarna endast har ekonomiska intressen i företaget.110   
 
Nygaard och Bengtsson (2002) tar i sin bok upp sex antagande för agentteorin:111 
 

• Principalen och agenten är nyttomaximerande 

• En målkonflikt finns mellan principalen och agenten 

• Asymmetrisk information finns mellan principalen och agenten 

• Agenten är opportunistisk 

• Agenten handlar begränsat rationellt 

• Agenten är riskovillig 
 
Både principalen och agenten antas vara nyttomaximerande, vilket innebär att de försöker 
åstadkomma största möjliga nytta med sin relation. När principalen har givit agenten ett visst 
arbete att utföra så förbinder sig principalen att belöna agenten för dennes insats. Principalen 
vill ha en viss säkerhet för att agenten arbetar i hans intresse och därmed bidrar tillräckligt för 
sin belöning. Detta är den springande punkten i Agentteorin.112  
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 Det andra antagandet är att det finns det en målkonflikt mellan principalen och agenten vilket 
innebär att principalen och agenten har olika mål. Enligt teorin gör agenten alltid de val som 
gynnar den egna nyttan. Agenten väljer att handla på ett sätt som innebär att principalen 
utsätts för onödiga risker som exempelvis att agenten missbrukar sin makt för att tillgodose 
det egna ekonomiska intresset eller tillgodogör sig andra fördelar.113 
 
Det förekommer en informationsasymmetri mellan principalen och agenten. När företag 
organiseras så att rollerna fördelas och beslutsfattandet delegeras kan situationer uppstå där 
parterna har olika information om företagets verksamhet. Den part som har ett 
informationsövertag kan använda detta till att gynna sig själv. Informationsproblemet har två 
perspektiv och de brukar indelas med hjälp av uttrycken ”adverse selection” och ”moral 

hazard”. Adverse selection är den typ av informationsasymmetri som uppkommer före 
kontraktet mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren har ingåtts. En part kan ha 
information som påverkar utfallet av kontraktet redan innan det ingås. Moral hazard behandlar 
den informationsproblematik som uppkommer efter det att kontraktet har ingåtts. Det är den 
typ av informationsproblem som avser bristande övervakning under kontraktets löptid. 
Ägarna har ingen möjlighet att detalj övervaka uppdragstagarna och av den anledningen 
uppkommer en osäkerhet om förvaltningen av bolaget sker i enlighet med uppdragsgivarnas 
intresse.114   
 
Agentteorin förutsätter att agenten är opportunistisk, begränsat rationell och riskovillig. Med 
opportunistisk menas de egennyttiga handlingar som kan uppstå före och efter ett kontrakt 
ingåtts. Detta kan vara handlingar som bedrägeri, lögn eller stöld etcetera. Principalen får bära 
risken för att agenten har möjlighet att handla opportunistiskt. Agenten förutsätts handla 
begränsat rationellt vilket innebär att agenten inte förmodas känna till alla möjliga 
handlingsalternativ. Skulle agenten känna till alla alternativen blir det svårt att kunna 
utvärdera konsekvenserna av dessa och därefter välja det bästa alternativet eftersom agenten 
antas vara begränsat rationell. Detta försvårar principalens styrning av agentens handlingar 
och beteende. Agenten antas vara riskovillig, med det menas att agenten antas välja ett 
handlingsalternativ som inte medför någon risk för honom själv. Tvingas agenten att ta en risk 
när det gäller dennes egna bidrag krävs en större kompensation.115 

3.4.1 Kompensationskontrakt – en lösning på problemet 
 

Aktiebolagsformen för med sig den problematik som uppstår när ägarna delegerar makten till 
uppdragstagare. För att uppdragstagarna inte ska utnyttja sin ställning måste ägarna vidta 
åtgärder i form av övervakning eller bindning genom kontrakt. Dessa benämns 
kompensationskontrakt och antas enligt teorin vara en lösning på agentproblemet. De 
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kostnader som uppkommer när ett kontrakt ska utformas benämns agentkostnader.116 Agenten 
förväntas kunna styras av formella kontrakt som ingås mellan parterna. I dessa kontrakt 
beskrivs det vad principalen förväntar sig av agenten och belöningen fastställs. Ägarna kan 
aldrig utforma ett kontrakt som i alla avseende reglerar förhållandet mellan parterna. Ägarna 
kan begränsa problemet genom att erbjuda uppdragstagaren incitament eller bekosta 
övervakning. Som regel överstiger inte uppdragsgivarens nytta de kostnader som uppstår då 
alla tänkbara intressekonflikter elimineras.117 
 

3.5 Intressentteorin 

 
Att företag har kopplingar och relationer till sin omgivning ligger till grund för flera teorier 
och modeller inom företagsekonomin. En av dessa är Intressentmodellen som utgår från att 
varje företag strävar efter att uppnå ett stabilt förhållande med sin omgivning, det vill säga en 
jämvikt.118 Intressentmodellen sträcker sig över ett bredare och större perspektiv än 
Agentteorin. Här fokuseras på andra parter än de som finns inom verksamheten, såsom 
anställda, kunder, leverantörer och övriga i samhället.119 Det är viktigt för företaget att ha 
goda relationer med intressenterna eftersom förtroende och tillgång till information är viktiga 
aspekter.120    
 
Med företagets intressenter menas alla individer, grupper och organisationer som har en 
relation till företaget.121 Nygaard och Bengtsson (2002) urskiljer två typer av intressenter: 
primära och sekundära. Primära intressenterna kan vara ägarna, de anställda, leverantörer eller 
kunder. De sekundära intressenterna innefattar stat, landsting, kommuner eller media etcetera. 
Vidare menar de att intressenter ställer olika krav på verksamheten och har olika 
informationsbehov. Detta beror på att olika intressentkrav uppstår beroende på intressen, 
ägarskap, rättigheter (lagstadgade och moraliska). Anledningen till denna uppdelning är att 
verksamheten ska kunna inrikta sina strategiska åtgärder på de intressenter som kräver störst 
uppmärksamhet. Dock kan sekundära intressenter fort bli primära intressenter som kan ställa 
krav på verksamheten. Det innebär att det är viktigt för företagen att tänka på alla 
intressenter.122  
 
Intressenterna och företaget har ett beroendeförhållande till varandra. Företaget är beroende 
av att intressenterna vill medverka i verksamheten och intressenterna är beroende av företaget 
för att få sina behov tillfredställda.123 Aktieägarna har satsat kapital i bolaget önskar att det 
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ska ge avkastning på detta. De ställer krav på företaget att förvalta kapitalet och andra 
materiella resurser på ett bra sätt. Aktieägarnas informationsbehov grundar sig i att de vill se 
hur bolaget utvecklas och förvaltas under året. Får inte aktieägarna den efterfrågade 
informationen säljer de aktierna. Det är då viktigt att det finns en balans mellan de utbyten 
som sker mellan företaget och intressenterna. Intressenterna kräver belöningar som är större 
än de bidrag som lämnas till företaget. Detta är en förutsättning för att de ska vilja tillhöra 
företagets intressegrupp. Företagets mål i intressemodellen är att tillgodose intressenternas 
krav.124 Intressenterna har olika mål och behov som inte alltid är förenliga, utan ofta står de i 
konflikt med varandra. För att lösa dessa konflikter måste företaget få intressenterna att jämka 
på kraven så att det uppstår en balans mellan bidrag och belöningar.125 Det är då viktigt att 
företaget kan kompromissa mellan intressenternas krav för att kunna fortsätta företagets 
verksamhet och utveckling. Alla intressenters behov tillgodoses, dock inte vid ett och samma 
tillfälle.126 Bidrags- och belöningsbalansen är en av organisationens viktigaste förutsättningar 
för att kunna bevara jämvikten.127    
 
Enligt Intressentteorin är styrelsens uppgift att övervaka företagets ledning utifrån andra 
parters intressen, inte bara aktieägarna. Dock kan det innebära vissa problem med att ha andra 
intressenter i styrelsen, ett exempel på det är att vissa beslut tas för företagets bästa inte för 
arbetstagarnas bästa. I Sverige är det dock vanligt att arbetstagare representeras i styrelsen och 
på så vis gör sina röster hörda.128  
 

3.6 Institutionell teori 

 
Utgångspunkten i teorin är att omgivningen är fylld av institutioner vilka ställer krav på 
organisationer. Då omgivningen domineras av sociala krav måste organisationerna anpassas 
till de värderingar, normer, regler och åsikter som finns i samhället.129 Dessa påverkar och 
vägleder verksamheternas handlingsmöjligheter och utvecklar krav vilket har medfört att 
verksamheter har underställts institutionerna. Teorin fokuserar på människans aktiviteter och 
den visar fram trögheter som beror på att människor har en viss vana att utföra saker. 
Värderingarna tas för givet och det kan ifrågasättas om enskilda individer är medvetna om 
dem.130 Utvecklingen på redovisningsområdet speglas i teorin och förklarar varför det är svårt 
och går långsamt att införa förändringar i redovisningen.131 
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Enligt Fogarty (1996) är institutionell teori grundad i kulturella och sociala områden för 
beteenden. Teorin beskriver hur ett företags handlande och struktur är utformat av de sociala 
krafter, politik och kultur som finns i organisationens omgivning. Institutionell teori verkar i 
områden som är i behov av social legitimitet. Legitimiteten anses vara en tillgång som ökar 
chanserna för organisationen att överleva.132 Omgivningen sägs ha blivit institutionaliserad då 
den organiseras omkring juridiska, kulturella, politiska och sociala krav. Kraven på 
organisationerna har blivit en form av grundläggande spelregler, de har blivit institutioner. De 
aspekter av omgivningen som institutioner har inflytande över omfattar intressegrupper, 
yrkesgrupper, reglerande strukturer, statliga myndigheter, lagar och domstolar och den 
allmänna opinionen.133 
 
Organisationer är beroende av resurser för att kunna fortsätta sin verksamhet, dessutom är de 
beroende av att samhället accepterar dem. Verksamheten kan inte enbart vara effektiv för att 
överleva utan den måste anses vara legitim. Legitimitet innebär att något bedöms vara giltigt 
och acceptabelt i ett bestämt sammanhang. Det kan vara handlingar och mål som inte endast 
är effektiva utan även socialt godtagbara eller erkända. Verksamheten agerar inte själv på en 
anonym marknad utan den agerar i ett socialt sammanhang.134 Fogarty (1996) menar att 
legitimitet kan ses som en tillgång för organisationen vilket underlättar anskaffningen av 
ytterligare resurser och ökar chanserna för organisationens överlevnad. De organisationer som 
inte förstår hur deras att aktiviteter är kopplade till värderingar och förväntningar kommer att 
förlora stöd hos investerarna.135 
  
Trots att institutionerna är stabila och kan tas för givna är de samhällsskapande strukturer och 
mönster. Strukturerna och mönstren är socialt instiftade och kan av den anledningen förändras 
över tiden. Enligt Nygaard & Bengtsson (2002) finns det tre olika sätt att förstå hur de 
institutionella strukturerna influerar det sociala beteendet:136    

 

• Regulativ struktur 

• Normativ struktur 

• Kognitiv struktur 
 

Regulativa strukturer är regler som tvingar individer, grupper och verksamheter att göra något 
eller avhålla sig från något genom lagstiftning, kontrakt och liknande formella arrangemang. 
Det regulativa perspektivet framställer institutioner som en yttre ram och en föreställning om 
vad som är legitimt beteende. Den underställda institutionen måste inte hålla med om 
legitimiteten utan bara förstå att det är effektivt att lyda reglerna. Perspektivet visar oss 
betydelsen av den roll som formella regler har för verksamheterna.137   

                                                 
132 Fogarty (1996) ”The imagery and reality of peer review in the U.S: Insights from Institutional Theory” 
133 Hatch 2002:109 
134 Nygaard & Bengtsson 2002:198ff 
135 Fogarty (1996) ”The imagery and reality of peer review in the U.S: Insights from Institutional Theory” 
136Nygaard & Bengtsson 2002:200ff 
137 Ibid 
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Normativa strukturer betyder att beteendet formas genom att individer, grupper eller 
verksamheter ges gemensamma normer. Det normativa perspektivet framställer institutionen 
som en gemensam moral vilken visar den enskilde om vad som anses vara rätt eller fel. Fokus 
är på gemensamma normer och värderingar vilka sätter gränser för opportunism. Institutioner 
ses som informella och något som är internaliserat av medlemmarna. Viktiga drivkrafter är 
hot om straff, uteslutning från gemenskapen och utsikten om dåligt samvete.138  
 

Kognitiva strukturer har med kunskap, erkännande och gemensamma föreställningar att göra. 
Institutioner påverkar individernas beteende genom att tillhandahålla en gemensam världsbild 
vilken styr valen som görs. En världsbild kan beskrivas som en ram för tolkningar av världen. 
I det kognitiva perspektivet skapas och förmedlas de bilder av världen genom utbildning, 
vetenskap och media. Det innebär att individer uppfattar världen och sig själva på ett sätt som 
innebär att de ser samma hot, handlingsmöjligheter, begränsningar etcetera. Drivkrafterna är 
inte hot om straff, uteslutning eller dåligt samvete utan en tro på en gemensam världsbild som 
gör att aktören anpassar sig. En förklaringsfaktor till detta beteende kan vara osäkerhet.139  
 
Institutionalisering innebär att något blir en institution, det vill säga blir stabilt och givet, 
vilket är en förutsättning för olika typer av beteende. Enligt Nygaard & Bengtsson (2002) 
finns fyra olika typer av institutioner:140 
 

• Staten och andra politiska institutioner 

• Yrken och fack 

• Andra organisationer 

• Kulturen 
 

Staten och andra politiska institutioner reglerar verksamheter genom lagstiftning och politik. 
Staten har möjlighet att påverka verksamheters strategi genom att föra olika inriktningar på 
politiken. Den påverkan staten har kan uppfattas med hjälp av det regulativa perspektivet. 
Yrken och fack påverkar verksamheterna genom etiska regler och normer. Yrkesgrupper 
påverkar oftast normativt men de kan också institutionalisera på annat sätt. Detta kan ske 
regulativt, genom utformandet av bindande formella regelverk, eller kognitivt genom 
tolkningar av situationer och möjligheter. Andra organisationer kan utgöra institutioner under 
förutsättning att de har fått en särskild status. Exempel på detta kan vara 
branschorganisationer med rätt att utveckla branschetiska normer eller avgöra tvister. 
Kulturen representerar gemensamma antagande och beteende som präglar ett samhälle och 
som många har på grund av en likvärdig uppfostran och livserfarenheter.141 
 

                                                 
138 Nygaard & Bengtsson 2002:200ff 
139 Ibid 
140 Ibid 2002:207ff 
141 Ibid 
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3.7 Legitimitetsteorin 
 

Legitimitetsteorin har starka kopplingar till Intressentteorin. Intressentteorin fokuserar på 
vilka som är företagets intressenter och deras intressen medan Legitimitetsteorin fokuserar på 
hur intressenterna och det omgivande samhället uppfattar företaget. Begreppet ”legitimitet” 
har ett nära samband med värderingar och normer. Det ska finnas ett samband mellan de 
värderingar som finns i ett företag och värderingarna som finns i det omgivande samhället.142 
Legitimitet mäter vilken förmåga företaget har att anpassa sig till dessa omgivande 
värderingar och krav. Oftast räcker det inte att ett företag är effektivt och lönsamt för att få 
intressenterna att legitimera företaget. Företagsledningen har ett stort behov av legitimitet och 
eftersträvar detta eftersom företagets överlevnad är mer beroende av anpassningsförmågan än 
den ekonomiska framgången. Bristande legitimitet från företaget kan ge stora ekonomiska 
konsekvenser.143  
 
Företagets intressenter har olika intressen och därför bedöms legitimitet olika beroende på 
rådande värderingar. Företaget kan påverka legitimiteten genom att utforma mål som 
överensstämmer med intressenternas värderingar. Legitimitetsklyftor uppstår då denna 
överensstämmelse inte finns och olika kommunikativa legitimeringsstrategier måste väljas ut 
så att intressenterna godkänner företaget. Ett exempel är Pattens studie (1992) som visar att 
företag tenderar att inkludera mer frivillig information i årsredovisningen om det förekommer 
hot mot företagets legitimitet. Företaget kan därmed tillfredsställa sina intressenter och 
samtidigt behålla sin legitimitet.144  
 
Legitimitet kan även behandlas i ett institutionellt perspektiv. Institutionellt perspektiv av 
legitimitet innebär att organisationer tar efter allmänt accepterade strukturer och procedurer, 
detta kallas för Isomorfism. Det finns både för och nackdelar med att ta efter andra 
organisationers strukturer då ledningens handlingsutrymme både kan utökas och begränsas. 145 
 
Svensson (2005) diskuterar i sin artikel om organisationer som överlever trots att de anses 
vara olämpliga eller opassande i samhället, det vill säga inte legitima. Legitimitet är en 
förutsättning inom organisationsteorin för långsiktig överlevnad. I en legitim organisation 
finns det en överensstämmelse mellan organisationens verksamhet och de rådande värderingar 
och förväntningar i samhället. Organisationer som inte anses vara legitima är de som 
producerar och marknadsför exempelvis tobak, pälsar, vapen och de som orsakar giftigt 
avfall. Artikeln handlar om de mest opassande organisationer vars verksamhet uppfattas av 
många i samhället som farlig eller livshotande. Dessa organisationer är i egentlig mening 
alltför opassande för att överleva. Trots detta så överlever exempelvis tobak producenten 

                                                 
142 Ljungdahl 1999:45 
143 Karlsson 1991:75ff 
144 Patten (1992)”Intra-industry environmental disclosures in response to the Alaskan oil spill: A note on 
      legitimacy theory” 
145 Ljungdahl 1999:46f 
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Swedish Match och tjänar årligen enorma summor. Svensson ställer frågan varför dessa 
organisationer överlever och vad är det som gör dem tillräckligt socialt accepterade. En 
möjlig förklaring fokuserar på det ofta intima förhållandet mellan staten och organisationer. 
Den svenska staten är mottagare av skatten på tobaksförsäljningen och är även en av de större 
aktieägarna. Detta kan vara förklaringen till varför dessa organisationer fortfarande är 
verksamma och lönsamma. En annan förklaring till varför de överlever kan vara att dessa 
organisationer ofta engagerar som sig i sociala och etiska frågor. Detta gör att allmänhetens 
uppmärksamhet riktas mot denna aktivitet istället för de varor och tjänster som produceras 
och marknadsförs. Det är inte ett problem för organisationer att producera och sälja produkter 
som anses farliga eftersom det är samhället som bestämmer om riskerna med produkterna är 
accepterade eller inte.146   
 
 

3.8 Sammanfattning av referensram 

 
För att ge läsaren en översiktlig bild av referensramen redogörs i detta avsnitt för sambanden 
mellan de olika delarna i en modell. Aktiebolagets grundproblem har tagits med i 
referensramen som en inledande förklaring till hur problemet med separation av ägande och 
kontroll har uppkommit. Agentteorin fokuserar på separation av ägande och kontroll samt 
förklarar de relationer som finns i ett företag.147 Corporate Governance förespråkar riktlinjer 
för företagets styrning och fokuserar på de förfaranden som används av företagets 
intressegrupper för att påverka företagsledningens beslutsfattande.148 Intressentteorin visar på 
intressegrupper och deras relation till företaget.149 Institutionell teori fokuserar på den 
samverkan som sker mellan företagen och omgivningen.150 Legitimitetsteorin inriktar sig på 
kopplingen mellan intressenterna och omvärlden.151 Svensk kod för bolagsstyrning har 
utvecklats med utgångspunkt i Corporate Governance synsättet.152 
 
 
 

 

 

 

                                                 
146 Svensson (2005); ”The survival of the unfittest: Delinquent corporations and the production of  
      organisational legitimacy through symbolic – discursive fit” 
147 Nygaard & Bengtsson 2002:79 
148 Mallin 2004:4 
149 Bruzelius & Skärvad 2000:77 
150 Hatch 2002:108 
151 Ljungdahl 1999:45 
152 SOU 2004:46 
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4. EMPIRI 

I det fjärde kapitlet redogörs för resultatet av undersökningen vilken gjorts av börsbolagens 

bolagsstyrning. Resultaten redogörs för i tabellform och särskilda delar belyses med exempel 

från bolagsstyrningsrapporterna. Undersökningen har gjorts utifrån de regler som innefattas 

i Kodens avsnitt ”5. Information om bolagsstyrning”.  

4.1 Bolagsstyrning 

 
Med utgångspunkt från avsnitt ”5. Information om bolagsstyrning” i Koden undersöks om 
bolagen har efterlevt reglerna. Vi anger under respektive avsnitt de regler som ska följas, det 
maximala antalet poäng som kan erhållas respektive börsbolags poängsättning. Rubrikerna 
som används är detsamma som finns i Koden, det vill säga bolagsstyrningsrapport, rapport om 
intern kontroll och information på hemsida. Under varje rubrik finns underrubriker och vi har 
även här angett samma benämning som används i Koden. Under respektive underrubrik finns 
ett antal regler som börsbolagen ska efterleva och vi kommer att redogöra för dessa 
sammanfattade i punktform. Efterföljer börsbolagen reglerna ges poäng och efterföljs inte 
reglerna ges inga poäng. Det totala antalet poäng som respektive bolag uppnår sammanfattas 
och redovisas i tabeller under varje avsnitt. I bilaga 3 finns utförliga tabeller som redogör för 
den poängsättning som respektive börsbolag har fått på de olika avsnitten. Tabellerna i 
bilagan har samma numrering som i detta kapitel. Detta har gjorts för att underlätta för läsaren 
om det finns önskemål att studera hur poängsättningen har skett.  

 

4.2 Bolagsstyrningsrapport 
 
En bolagsstyrningsrapport ska bifogas till företagens årsredovisningar. Det ska framgå av 
rapporten om bolagets revisorer har granskat denna dock är det inget krav enligt Koden. I 
detta avsnitt bedömer vi börsbolagens bolagsstyrningsrapporter och redogör även för 
omfattningen av rapporterna. Hur rapporterna ska utformas och vilket omfång de ska ha 
regleras inte i Koden utan det är upp till börsbolagen att välja hur detta ska ske. Anledningen 
till att vi valt att redogöra för antal sidor av det totala antalet sidor i årsredovisningen är för att 
läsaren ska få en uppfattning om omfattningen av rapporterna. I bilaga 3, tabell 4.1, redovisas 
utförligt på vilka punkter som poäng erhållits och om presentation av styrelse och 
bolagsledning samt om intern kontrollrapport inkluderas i bolagstyrningsrapporten. Vi 
redogör även för de antal sidor som dessa utgör, skälet är att ge läsaren en helhetsbild av 
bolagsstyrningsrapportens utformning. I detta avsnitt finns möjlighet att erhålla maximalt två 
poäng om börsbolagen följt och redovisat reglerna. Reglerna är följande: 

 

• Bolagsstyrningsrapport har lämnats i årsredovisningen 

• Bolagsstyrningsrapport har granskats av revisorerna 
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Företag Antal  
poäng 

Antal sidor/ 
Totalt antal 

Företag Antal  
poäng 

Antal sidor/ 

Totalt antal 
Assa Abloy  1 10 / 105 OMX 1 7  /  96 

Atlas Copco 1 12 / 120 Sandvik 1 6  /  88 

Elekta 1  4  /  65 SCA 1 5 / 108 

Electrolux 1  8 / 116 Scania 1 5 / 104 

Ericsson 1    13 / 123 SEB 2 8 / 124 

Föreningssparbanken 1  5 / 112 Securitas 2 6 / 138 

Gambro 1    11 / 108 Skanska 1 2  /  63 

Getinge 1 4  /  90 SKF 2 5 / 128 

Handelsbanken 2 6 / 140 SSAB 1 3  /  84 

Holmen 1 8  /  76 Swedish Match 2 4  /  92 

Industrivärden 1 4  /  92 Telia Sonera 1 7 / 104 

Investor 1 6  /  92 Trelleborg 1    10 / 100 

JM 1 5  /  98 WM Data 2 5  /  72 

Nordea  1 1 / 141 Volvo 2 8 / 154 

                  Tabell 4.1: Bolagsstyrningsrapporternas utformning, sammanfattning 

 
I detta avsnitt fann vi att alla 28 börsbolagen har lämnat en bolagsstyrningsrapport. Vi fann 
även att det var endast sju av börsbolagen som hade fått bolagsstyrningsrapporten granskad av 
revisorer. Dessa börsbolag var Handelsbanken, SEB, Securitas, SKF, Swedish Match, 
WM Data och Volvo. Att granska rapporterna är inget krav enligt Koden dock ska 
börsbolagen ange om granskning har skett eller inte.  
 
Antalet sidor i rapporterna är varierande. Den rapport med minst antal sidor lämnade Nordea 
vars rapport bestod av en sida och Skanskas rapport bestod av två sidor. Dock har Nordea 
valt att lämna sju sidor information under avsnittet Corporate Governance. Skanska har 
uppgett att de inte lämnar fullständig rapport på grund av att Kodens regler inte har tillämpats 
under hela räkenskapsåret. Ericssons rapport bestod av tretton sidor detaljerat beskriven 
information. Värt att notera är att de valde att inkludera presentationen av styrelsen och 
bolagsledningen i rapporten vilket bestod av fem sidor. De börsbolag som lämnade rapporter 
på över tio sidor har inkluderat en presentation av styrelsen och ledningen vilket utgörs av två 
till fem sidor.   
 
Bolagsstyrningsrapporterna var inkluderade som ett separat avsnitt i årsredovisningen av 25 
börsbolag. Noterbart är att Ericsson och Nordea har placerat bolagsstyrningsrapporten i en 
bilaga till årsredovisningen. SEB placerade bolagsstyrningsrapporten som en del av 
förvaltningsberättelsen.  

4.2.1 Avvikelser 
 

Av Koden följer att företagen ska redovisa om regelverket följts och de avvikelser som gjorts 
samt motivering till dessa. Koden reglerar endast att informationen ska lämnas i 
årsredovisningen. Det anses inte som en avvikelse från Kodens regler att lämna 
bolagsstyrningsinformationen på annan plats i årsredovisningen. Vi kommer att redogöra för 



 38 

de avvikelser som börsbolagen har angett. Vi använder oss av Kodens numrering vilken 
kursiveras för att läsaren ska kunna skilja dessa rubriker från kapitlets rubriker. Vi har inte 
sökt efter avvikelser utan endast redovisat de avvikelser som börsbolagen själv har uppgett att 
de gjort. Det innebär att de kan ha avvikit från fler regler utan att ange detta. Har börsbolaget 
avvikit från punkt 3.7.2 har detta inte ansetts som en avvikelse på grund av Kollegiets 
uttalande. Antal avvikelser redogörs för i tabellen och vissa av de motiveringar som 
börsbolagen gjort för avvikelserna diskuteras. I bilaga 3, tabell 4.2, redovisas utförligt på vilka 
punkter respektive bolag har erhållit poäng. Det finns möjlighet att erhålla en poäng per regel 
vilket medför att maximalt tre poäng kan erhållas om de följt alla reglerna. Reglerna är 
följande: 
 

• Uppgift om att Kodens regler följts 

• Beskrivning av hur regelverkets tillämpats  

• Inga avvikelser från Kodens regler har gjorts 
 

Företag Antal  
poäng 

Antal  
avvikelser 

Företag Antal  
poäng 

Antal 
avvikelser 

Assa Abloy  2 3 OMX 3 0 

Atlas Copco 3 0 Sandvik 3 0 

Elekta 2 1 SCA 3 0 

Electrolux 3 0 Scania 2 2 

Ericsson 3 0 SEB 3 0 

Föreningssparbanken 3 0 Securitas 2 1 

Gambro 2 1 Skanska 2 1 

Getinge 2 1 SKF 3 0 

Handelsbanken 3 0 SSAB 3 0 

Holmen 2 3 Swedish Match 3 0 

Industrivärden 2 0 Telia Sonera 2 2 

Investor 2 2 Trelleborg 3 0 

JM 2 5 WM Data 2 1 

Nordea  1 2 Volvo 3 0 

                      Tabell 4.2: Avvikelser från Kodens regler 
 

Av 28 börsbolag har 14 erhållit fullt antal poäng. Nordea är det enda börsbolag som erhållit 
en poäng då de endast har uppgett att regelverket har följts. JM har gjort fem avvikelser och 
är därmed det bolag som har gjort flest avvikelser. 
 
Till de avvikelser som har gjorts har det getts en förklaring till detta i enlighet med Kodens 
regel. Börsbolagen har möjlighet att avvika från 69 punkter i regelverket. Av de studerade 
börsbolagen har vi noterat att 25 avvikelser har skett fördelat på 15 punkter. Vilka punkter 
som börsbolagen har valt att avvika från, hur många bolag som valt att avvika från dem samt 
vilka bolag som har avvikit från reglerna redogörs för i tabellen längre ner på sidan. Denna 
tabell inkluderas inte i bilaga 3 med anledning av att den helt och hållet redogörs för nedan: 
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Avvikelse Antal Företag 
1.2.1 3 Gambro, Investor, JM 

1.4.3 1 JM 

1.4.5 1 Nordea 

2.1.2 2 Assa Abloy, Getinge 

2.1.3 1 Nordea 

2.3.3 1 JM 

3.2.1 1 JM 

3.2.4 1 Holmen 

3.2.5 1 Holmen 

3.5.3 1  Scania 

3.6.2 2 Assa Abloy, Telia Sonera 

3.7.3 2 Securitas, Skanska 

3.8.2 2 Elekta, Holmen 

4.2.1 2 Investor, WM Data 

4.2.2 4 Assa Abloy, JM, Scania, Telia Sonera 

               Tabell 4.3: Antal avvikelser per regel 

 
Förklaring till avvikelser 
 
1.2.1 Delta eller följa stämman på distans 

Gambro uppger att det finns ett begränsat behov då större delen av aktieägarna finns i 
Stockholmsområdet och är av den anledningen inte ekonomiskt försvarbart. Investor gav 
inför bolagsstämman 2002 alla aktieägare möjlighet att delta i stämman via hemsidan. 
Efterfrågan på denna tjänst var då begränsad ställd i förhållande till kostnaden för produktion 
och administration. Baserat på detta har Investor valt att tillsvidare inte möjliggöra för 
aktieägare att delta i stämman via hemsidan. JM uppger att för närvarande är det inte 
ekonomiskt försvarbart att erbjuda denna tjänst då utländska ägare har hittills representerats 
av svenska ombud. 
 

1.4.3 Språk på stämman 

JM uppger att simultantolkning av bolagsstämmoförhandlingarna samt översättning av 
stämmomaterialet inte är ekonomiskt motiverat för närvarande och utländska aktieägare har 
hittills representerats av svenska ombud. 
 

1.4.5 Protokoll på hemsidan 

Nordea har inte till fullo följt denna regel eftersom de har lagt ut protokollet på hemsidan 
utan bilagor. Besluten återfinns dock i protokollet. Avseende bilagorna har det framkommit 
att de enskilda aktieägarnas integritet bäst skyddas genom att inte publicera bilagor rörande 
aktieägarnas frågor. Det mesta av informationen i övriga bilagor finns emellertid tillgänglig 
på annan plats på hemsidan. 
 
 
 



 40 

2.1.2 Sammansättning av valberedning 

Assa Abloy uppger att de ägare som för närvarande representeras i valberedningen anser det 
väsentligt att antalet ledamöter i valberedningen är begränsat för ett effektivt och kontinuerligt 
nomineringsarbete ska uppnås. Samtidigt måste de två huvudägarna vara representerade. 
Detta leder till ett lika stort antal styrelseledamöter och externa ledamöter i valberedningen. 
En majoritet av externa ledamöter hade krävt fem ledamöter vilket anses vara för många. 
Ovan angivna ägare anser det vidare naturligt att representanten från den röstmässigt största 
ägaren är ordförande i valberedningen. Getinges styrelseordförande utsågs till 
valberedningens ordförande. Motivet är att styrelsens ordförande är lämpad att på ett effektivt 
sätt leda arbetet för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare. 
 

2.1.3 Offentliggörande av ledamöterna i valberedningen 

Nordea har inte följt regeln att ett offentliggörande av namnen på ledamöterna i 
valberedningen ska ske senast sex månader före ordinarie bolagsstämma. Nordeas 
valberedning konstitueras med utgångspunkt från känt innehav per den 30 september året 
innan ordinarie bolagsstämma och namnen kan därför inte offentliggöras förrän i mitten eller 
slutet på oktober. Eftersom ordinarie bolagsstämma normalt hålls före utgången av april 
månad följande år så är det inte möjligt att följa sex månaders regeln. 
 

2.3.3 Information av revisorerna 

JM uppger att de inte har lämnat så detaljrik information om revisorerna kompetens och 
oberoende som Koden kräver. De uppger dock att en anpassning till Kodens regler kommer 
att ske vid nästa revisorsval år 2008. 
 

3.2.1 Sammansättning av styrelsen 

Regeln behandlar styrelsens sammansättning samt anger att en jämn könsfördelning ska 
eftersträvas. I JM:s fall är två av åtta stämmovalda ledamöter är kvinnor. De anser att det är 
ett ärende för ägarna och valberedning att hantera. 

 
3.2.4-3.2.5 Styrelseledamöternas oberoende 

Holmen uppger att utifrån Kodens definition av oberoende, är tre av de nio stämmovalda 
styrelseledamöterna oberoende i förhållande till bolaget (sex är beroende). Till skillnad mot 
Stockholmsbörsens krav beträffande ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget 
inkluderar Kodens regler bland annat styrelseledamöter som suttit i bolagets styrelse i mer än 
tolv år (gäller fyra ledamöter) eller som har varit VD i bolaget under de fem senaste åren 
(gäller en ledamot och nuvarande VD). Vid nominering till, och val av, styrelseledamöter har 
det inte funnits anledning att göra förändringar för att uppfylla kodens villkor för oberoende. 
Stort värde har fästs vid styrelsens erfarenhet från styrelsearbete och ledningsarbete från 
skogsindustrin och andra branscher. Samarbetet inom styrelsen har också fungerat mycket väl 
och kompetens samt kontinuitet är mycket hög. 
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3.5.3 Utvärdering av VD 

Scania uppger att bolagets VD var närvarande vid utvärderingen av denne. Med början år 
2006 kommer en utvärdering att ske minst en gång per år utan deltagande av VD eller någon 
annan anställd av företaget.  
 

3.6.2 Försäkran av finansiell rapportering 

Styrelsen och VD ska före underskrift av årsredovisningen lämna en försäkran med innebörd 
att såvitt de känner till årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god 
redovisningssed och att lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena. Assa 
Abloy uppger att styrelsen anser att ansvarsfrågan regleras uttömmande i ABL och att en 
särskild försäkran enligt Kodens förslag vore överflödigt. Telia Sonera lämnar förklaringen 
att styrelsen och VD inte avger en särskild försäkran beror på att de anser att det inte ger 
något mervärde i styrningen av bolaget utan medför endast onödig byråkrati. 
 

3.7.3 Internrevision 

Securitas uppger att någon särskild internrevisionsfunktion har mot bakgrund av genomförd 
utvärdering inte bedömts behövas införas. Styrelsens utvärdering kommer fortsättningsvis att 
genomföras årligen som en del av bolagsstyrningsprocessen inom koncernen. Skanska har 
inte en sådan internrevisionsfunktion som avses i Koden. Revisionskommittén har godkänt 
företagsledningens arbete med att inrätta en oberoende internkontrollfunktion, som ska 
hantera frågor om internkontroll och internrevision. Styrelsen kommer under våren att 
behandla internkontrollfunktionens ansvarsområden och organisation. 
 

3.8.2 Revisionsutskott 

Elekta motiverar avvikelsen med att alla styrelseledamöter har såväl ambitionen som 
förmågan att hantera revisionsfrågor och hela styrelsen hanterar därför vid sina ordinarie 
sammanträden frågor som har att göra med redovisning och revision. Elektas styrelse har 
därför inget revisionsutskott. Holmen har inte inrättat något särskilt revisionsutskott utan hela 
styrelsen ansvarar för revisionsfrågor. Någon ytterligare förklaring har inte uppgetts. 
 

4.2.1 Ersättningsutskott 

Investor uppger att en av ledamöterna i Ersättningsutskottet 2005 har suttit i bolagets styrelse 
mer än tolv år, och anses därmed enligt Koden som beroende till bolaget och bolagsledningen. 
Bedömningen är dock att det är viktigt att ha en ledamot med lång erfarenhet av 
kompensationsfrågor som medlem i utskottet. WM Data förklarar att en ledamot inte är 
oberoende till bolaget och bolagsledningen då han har varit styrelseledamot mer än 12 år. 
Motivet till avvikelsen är att styrelsen anser det önskvärt att ha kontinuitet i utskottsarbetet. 
 

4.2.2 Principer för ersättning 

Assa Abloys principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 
presenteras på bolagsstämman och på hemsidan. Enligt ABL åligger det styrelsen att löpande 
fatta beslut i dessa frågor. Styrelsen anser inte att styrelsen ska fråntas detta ansvar. JM:s  
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förklaring till att Kodens regler hittills inte följts är att principer för ersättning ska presenteras 
på bolagsstämma men inte föreläggas denna för godkännande. Detta ska istället göras av 
styrelsen. Scania uppger att principerna för ersättning till ledande befattningshavare har 
tidigare beslutats av styrelsen, men detta kommer från och med år 2006 att beslutas av 
bolagsstämma. Telia Sonera styrelsen föreslår inte att stämman ska anta principer för 
ersättning till ledningen. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att löpande tillse att bolaget 
har en bolagsledning som med hänsyn till bolagets verksamhet och inriktning är väl lämpad 
att driva bolaget. Styrelsen har även att tillse att kostnaderna för att driva bolaget hålls på en 
för bolaget rimlig nivå. Detta gäller kostnader för anställda likväl som andra kostnader. 
Styrelsen finner det inte lämpligt att ändra styrelsens ansvar i dessa delar. 

4.2.2 Kvalitet i rapport 
 

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla en redogörelse för hur kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen har säkerställts samt hur kommunikationen sker med revisorerna. Det finns 
ingen motsvarighet till denna regel i lagen eller noteringsavtalet så denna regel är att anse som 
helt ny för företagen. I detta avsnitt finns regler angående kvaliteten i den interna 
kontrollrapporten. I bilaga 3, tabell 4.4, redogörs för den poängsättning som respektive bolag 
erhållit.  För varje regel som följs erhålls en poäng och det finns möjlighet att få maximalt två 
poäng i detta avsnitt. Regler som börsbolagen ska följa är: 
 

• Ge upplysningar angående hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen 

• Ange hur börsbolaget kommunicerar med revisorerna 
 

Företag Antal  
poäng 

Företag Antal  
poäng 

Assa Abloy  2 OMX 2 

Atlas Copco 1 Sandvik 1 

Elekta 2 SCA 2 

Electrolux 2 Scania 2 

Ericsson 2 SEB 2 

Föreningssparbanken 2 Securitas 2 

Gambro 2 Skanska 0 

Getinge 2 SKF 2 

Handelsbanken 2 SSAB 2 

Holmen 2 Swedish Match 2 

Industrivärden 2 Telia Sonera 2 

Investor 2 Trelleborg 2 

JM 2 WM Data 2 

Nordea  2 Volvo 2 

                                           Tabell 4.4: Kvalitet i rapport 

 
I detta avsnitt har 25 börsbolag följt Kodens regler både vad gäller att lämna upplysningar 
angående hur kvaliteten i den finansiella rapporteringen sker och hur de kommunicerar med 
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revisorerna. Denna information ska lämnas i bolagsstyrningsrapporten och börsbolagen kan 
inte välja att redogöra för detta på annan plats i årsredovisningen. Atlas Copco, Sandvik och 
Skanska har inte lämnat någon information angående hur den finansiella kvaliteten. Sandvik 
uppger dock att styrelsens uppgifter består av att tillse att bolagens externa rapportering 
präglas av öppenhet och saklighet samr ger en korrekt bild av bolagets utveckling, lönsamhet 
och finansiella ställning. Denna information överensstämmer inte med Kodens regel och 
ytterligare information finns inte. Övriga börsbolag har på ett tydligt sätt redogjort för hur den 
finansiella rapporteringens kvalitet har säkerställts i rapporterna. Skanska har som enda bolag 
av 28 inte lämnat någon information angående hur kommunikationen sker med revisorerna.   

4.2.3 Övriga uppgifter i bolagsstyrningsrapporten 
 

Den tvingande information som krävs enligt Koden och som inte framgår av årsredovisningen 
ska finnas med i bolagsstyrningsrapporten. Denna regel innefattar att börsbolagen ska lämna 
viss information i bolagsstyrningsrapporterna om detta inte framgår på annan plats i 
årsredovisningen. Börsbolagen kan således själva välja var informationen ska lämnas så länge 
som de redogör för den. Denna regel är helt ny för företagen då ingen tidigare reglering har 
funnits innan införandet av Koden.  
 
Vi valt att se på vilka uppgifter som lämnats i bolagsstyrningsrapporterna, saknas 
informationen har vi inte letat efter denna i årsredovisningen. Motivet till detta är att vi vill ge 
läsaren en bild av bolagsstyrningsrapportens innehåll. I bilaga 3, tabell 4.5, redogörs för vilka 
punkter som respektive bolag lämnat information angående och erhållit poäng för. Det finns 
möjlighet att få en poäng per uppgift som lämnas vilket medför att maximalt nio poäng kan 
erhållas om rapporten innehåller följande uppgifter:  
 

• Redogörelse för hur tillsättning av styrelse och revisorer är organiserad 

• Information angående sammansättning av valberedning 

• Uppgifter om styrelsens ledamöter enligt Kodens regel 2.2.3 

• Uppgifter om revisorers kompetens och oberoende 

• Information angående styrelsens arbete, arbetsfördelning, antal styrelsesammanträde 
och respektive ledamots närvaro 

• Redogörelse för börsbolagets eventuella utskott, sammansättning, arbetsuppgifter, 
beslutanderätt och respektive ledamots närvaro  

•  Information om VD 
- ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet 
- väsentliga uppdrag utanför bolaget 
-  eget eller närståendes innehav av aktier 
- oberoende mot bolaget och mot större aktieägare 

• Bolagsstämmans principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen 

• Aktie- och incitamentsprogram för styrelsen och bolagsledningen 
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Företag Antal  
poäng 

Företag Antal  
poäng 

Assa Abloy  9 OMX 6 

Atlas Copco 8 Sandvik 5 

Elekta 9 SCA 9 

Electrolux 9 Scania 7 

Ericsson 9 SEB 7 

Föreningssparbanken 7 Securitas 7 

Gambro 9 Skanska 7 

Getinge 7 SKF 8 

Handelsbanken 6 SSAB 6 

Holmen 7 Swedish Match 9 

Industrivärden 8 Telia Sonera 8 

Investor 7 Trelleborg 9 

JM 5 WM Data 8 

Nordea 6 Volvo 9 

                                           Tabell 4.5: Övriga uppgifter i bolagsstyrningsrapport 

 
Alla börsbolag har generellt sett valt att redogöra för de flesta punkter i 
bolagsstyrningsrapporten trots att de kan välja att lämna informationen på annan plats. Nio av 
28 börsbolag har erhållit maximalt antal poäng. Sandvik och JM har lämnat minst 
information i rapporten och endast uppburit fem poäng. 
 

4.3 Rapport om intern kontroll 

 
Till företagens årsredovisning ska det bifogas en rapport av styrelsen angående den interna 
kontrollen. Rapporten ska granskas av företagets revisor. Någon motsvarighet till denna 
rapport finns inte i lagen och av den anledningen är denna regel att anse som helt ny för 
börsbolagen.  
 
I detta avsnitt kommer vi att kontrollera om styrelsen har lämnat en rapport om bolagets 
interna kontroll i bolagsstyrningsrapporten enligt Kodens regel ”3.7.2 Rapport om intern 

kontroll”. Angående denna regel har Kollegiet lämnat ett uttalande om en övergångslösning 
inför införandet av Koden, vilket har nämnts tidigare. Uttalandet går ut på att börsbolagen för 
2005 endast behöver lämna en beskrivning över den interna kontrollen. Enligt uttalandet 
behöver inte Kodens regel om att rapporten ska ha granskats av revisorer följas. I bilaga 3, 
tabell 4.6, redogörs för vilka punkter som respektive bolag erhöll poäng. Det finns möjlighet 
för börsbolagen att erhålla maximalt tre poäng. Har börsbolagen utformat intern kontroll 
rapport enligt Kodens regel 3.7.2 ges två poäng. Omfattar rapporten endast en beskrivning av 
den interna kontrollen erhålls en poäng. Är rapporten granskad av revisor lämnas en poäng. 
Maximalt antal poäng som kan uppnås är tre poäng. Reglerna är: 
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• Rapporten är utformad enligt Kodens regel 3.7.2 och omfattar uppgift om hur intern 
kontroll har fungerat  

• Rapport omfattar endast beskrivning av intern kontroll 

• Är rapporten granskad av bolagets revisorer 
 

Företag Antal  
poäng 

Företag Antal  
poäng 

Assa Abloy  1 OMX 1 

Atlas Copco 1 Sandvik 1 

Elekta 0 SCA 1 

Electrolux 1 Scania 1 

Ericsson 1 SEB 1 

Föreningssparbanken 1 Securitas 2 
Gambro 1 Skanska 1 

Getinge 1 SKF 1 

Handelsbanken 1 SSAB 1 

Holmen 1 Swedish Match 2 
Industrivärden 1 Telia Sonera 1 

Investor 1 Trelleborg 1 

JM 2 WM Data 1 

Nordea  1 Volvo 1 

                                           Tabell 4.6: Rapport om intern kontroll 
 

Resultaten visar att 27 av 28 börsbolag har lämnat en intern kontrollrapport och att dessa inte 
var granskade av en revisor. De flesta av de berörda bolagen har valt att följa Kollegiets 
uttalande och endast beskrivit hur den interna kontrollen är organiserad.    
 
JM, Securitas och Swedish Match är de tre börsbolag som har upprättat en intern 
kontrollrapport trots Kollegiets uttalande. Elekta är det enda bolag som inte lämnat en rapport 
angående den interna kontrollen. De har inte angett någon förklaring till denna avvikelse. Inte 
någon av rapporterna har blivit granskade av en revisor men denna regel är undantagen på 
grund av Kollegiets uttalande. 
 

4.4 Information på hemsida 

 
Enligt regleringen i Koden ska företagen ha en avdelning på sin hemsida som innehåller 
information om allt som krävs enligt Koden. ABL reglerar inte företagens hemsidor, dock gör 
Stockholmsbörsens noteringsavtal detta. Av den anledningen är denna regel att anse som ny 
för börsbolagen.  
  
I detta avsnitt redogör vi för den obligatoriska information angående bolagsstyrning som ska 
finnas på börsbolagens hemsida. Börsbolagens hemsidor innehåller ett varierat innehåll 
angående bolagsstyrningen. Vi har valt att utgå från de rubriker som finns i Koden och 
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information ska finnas angående detta för att erhålla en poäng. I bilaga 3, tabell 4.7, redogörs 
för vilka punkter respektive bolag erhöll poäng. I detta avsnitt finns det möjlighet att erhålla 
en poäng per punkt vilket medför att maximalt fem poäng kan erhållas. Börsbolagen ska ge 
information angående följande områden:  

 

• Bolagsstyrning 

• Bolagsstämma 

• Tillsättning av styrelse och revisorer (valberedning) 

• Uppgifter om styrelse 

• Uppgifter om bolagsledningen 
 

Företag Antal  
poäng 

Företag Antal  
poäng 

Assa Abloy  5 OMX 5 

Atlas Copco 5 Sandvik 5 

Elekta 5 SCA 5 

Electrolux 5 Scania 5 

Ericsson 5 Securitas 5 

Föreningssparbanken 5 SEB 3 

Gambro 5 Skanska 4 

Getinge 5 SKF 5 

Handelsbanken 5 SSAB 5 

Holmen 5 Swedish Match 5 

Industrivärden 5 Telia Sonera 5 

Investor 5 Trelleborg 5 

JM 4 WM Data 5 

Nordea  5 Volvo 5 

                                           Tabell 4.7: Information på hemsida 
 
Vi fann att de flesta har följt denna regel på ett bra sätt och 25 börsbolag fick maximalt antal 
poäng. SEB fick minst antal poäng eftersom de inte lämnat någon information om 
bolagsstyrning och valberedning. JM och Skanska som har samma branschtillhörighet och 
fick fyra poäng vardera. JM lämnade ingen information angående bolagsledningen och 
Skanska lämnade ingen allmän information om bolagsstyrning. 
 

4.4 Sammanfattning 

 
I detta avsnitt sammanfattas det totala antalet poäng som respektive bolag har erhållit från 
samtliga tabeller i kapitlet. Anledningen till att denna tabell finns med är att den visar på hur 
väl de undersökta bolagen har efterlevt reglerna angående bolagsstyrning.  Max 24 poäng har 
kunnat uppbäras i de tidigare tabellerna. Av de undersökta börsbolagen är det Swedish Match 
som har fått 23 av 24 möjliga poäng då de enligt Kodens regler har lämnat mest information. 
Resultaten i tabellen visar att Skanska har fått 14 poäng och är därmed det bolag som fått 
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minst antal poäng. För en utförlig beskrivning hur totalt antal poäng har erhållits, se bilaga 3, 
tabell 4.8. 
 

Företag Antal  
poäng 

Företag Antal  
poäng 

Assa Abloy  20 OMX 17 

Atlas Copco 19 Sandvik 16 

Elekta 19 SCA 21 

Electrolux 21 Scania 18 

Ericsson 21 Securitas 17 

Föreningssparbanken 19 SEB 20 

Gambro 20 Skanska 14 

Getinge 18 SKF 21 

Handelsbanken 19 SSAB 18 

Holmen 18 Swedish Match 23 
Industrivärden 19 Telia Sonera 19 

Investor 18 Trelleborg 21 

JM 16 WM Data 20 

Nordea  16 Volvo 22 

                                          Tabell 4.8: Sammanfattning 
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultaten av undersökningen. Olika aspekter av börsbolagens 

agerande diskuteras och kopplas till teorier och artiklar från kapitel tre. Sannolika 

förklaringar ges till de utvalda börsbolagens agerande.  

5.1 Den svenska koden för bolagsstyrning 

 
För investerare är det av stor vikt att kunna lita på den finansiella marknadens aktörer. Detta 
gäller främst de som investerar i de större bolagen då investeringsbesluten baseras på den 
information som lämnas. Investerarna måste kunna lita på att bolagen ger en rättvis bild av 
den nuvarande situationen och av den anledningen behövs det reglering på området.  

Även om bolagsskandalerna inte hade inträffat hade det funnits ett behov av ytterligare 
reglering både internationellt och i Sverige. Utvecklingen av bolagskoderna har säkerligen 
påskyndats på grund av skandalerna. I Sverige har det inte skett några större skandaler innan 
arbetet med att utveckla Koden påbörjades. Trots detta anser vi att det är viktigt att utöver 
lagen reglera exempelvis ägarnas förhållande till företagsledningen och styrelsens arbete. 
Koderna blir en förutsättning för att bibehålla förtroendet för aktörerna på de finansiella 
marknaderna. Skandaler är något som de finansiella marknaderna inte vill drabbas av och 
lyckas koderna avvärja detta så har de uppfyllt ett syfte. 

Den internationella utvecklingen av koder för bolagsstyrning påbörjades i USA med 
införandet av SOX. Detta tror vi är en avgörande faktor för den europeiska utvecklingen av 
bolagskoder. Även om Sverige är en av de sista länderna att införa en kod så innebär inte 
detta att regler har saknats eller att någon form av bolagsstyrning inte har skett. Innan 
införandet av Koden har bolagsstyrningen skett utifrån ABL, noteringsavtal och näringslivets 
regler. Innehållet i Koden är till stora delar reglerat i ABL då dess reglering är en påbyggnad 
av lagens krav. Av den anledningen tror vi att många av Kodens regler inte uppfattas som nya 
av börsbolagen utan mer som en kodifiering. I och med införandet av Koden presenteras den 
svenska bolagsstyrningen för svenska och utländska investerare på ett tydligt och bra sätt. 
Detta leder även till en internationell anpassning vad gäller bolagsstyrning. 

Grundtanken med införandet av Koden är att förtroendet för näringslivet ska öka hos 
utländska investerare och allmänheten. Kodens syfte är att bolagsledningen ska agera i 
aktieägarnas intresse vilket vi anser är viktigt då bolagen är i behov av kapital från 
investerare. Behovet av en kod är störst i bolag som utgörs av ett spritt ägande och är således 
mindre i de bolag som har en klar ägarbild. Det är förklaringen till varför Koden inledningsvis 
endast gäller för de större börsbolagen. De institutionella ägarna har utarbetat riktlinjer för 
ägarstyrningen, trots detta har inte funnits några tydliga riktlinjer för börsbolagen. Detta är 
något som vi anser att Koden tillgodoser. En fördel med Koden är att den är enkel att 
kommunicera och ger en överskådlig bild av gällande regler för börsbolagen. 
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5.2 Analys med utgångspunkt i Agentteorin 

 
Agentteorin är intressant att applicera på bolag eftersom agentens intresse i ett stort antal fall 
skiljer sig från principalens. I vår uppsats är aktieägarna principaler och de ledande 
befattningshavarna i företaget agenter. Bolagens strategi för att lämna information i 
årsredovisningarna kan därför förklaras med Agentteorin.  

I avsnittet ”Rapport i årsredovisningen” hade vi före vår undersökning förväntat oss att alla 
bolagen skulle få en poäng för att de lämnat en bolagsstyrningsrapport. Denna förväntning 
överensstämde med resultaten av vår undersökning. Handelsbanken, SEB, Securitas, 
Swedish Match och WM Data har även valt att låta granska rapporten av börsbolagets 
revisor. Vi tror att det finns ett stort intresse för denna rapport eftersom den är helt ny på 
området för bolagsstyrning. I detta fall får investerarna information dock går det inte uttala sig 
med säkerhet om bolagsstyrningsrapporterna innehåller den efterfrågade informationen. I 
undersökningen såg vi endast på om en bolagsstyrningsrapport var lämnad och dess 
omfattning. Dock så finns det alltid en informationsasymmetri mellan principalen och agenten 
då parterna har olika information om bolagets verksamhet. Agenten har i de flesta fall ett 
informationsövertag och kan påverka den information som lämnas. 

Det finns ett grundläggande antagande i Agentteorin om att det föreligger en intressekonflikt 
mellan den nyttomaximerande agenten och den vinstmaximerande principalen. Konflikten 
utvecklas då bolagsledningen fattar beslut som bortser från ägarnas vinstintresse och den egna 
nyttan maximeras. På grund av detta anser vi att det existerar en risk för att det som 
bolagsledningen väljer att informera om i årsredovisningarna är det som gynnar dessa och 
därmed bortses från ägarnas intresse. Ett exempel på dessa är de ”Avvikelser” från Kodens 
regler som är tillåtna så länge som motiv och förklaringar anges för dessa. Vi anser att 
ledningen maximerar den egna nyttan i vissa fall genom avvikelserna och de motiveringar 
samt förklaringar som presenteras. Exempel på detta är bolag som har avvikit från regeln 
2.1.2 i Koden som säger att majoriteten av valberedningens ledamöter inte ska vara 
styrelseledamöter dessutom får inte styrelsens ordförande eller annan ledamot vara 
valberedningens ordförande. Assa Abloy och Getinge har gjort en avvikelse på denna punkt 
vilket kan förklaras av Agentteorin. Assa Abloy uppger att de ägare som för närvarande 
representeras i valberedningen anser att det är väsentligt för deras arbete med ett begränsat 
antal ledamöter samtidigt som de två huvudägarna måste vara representerade. Getinge uppger 
att styrelsens ordförande är mycket lämpad att leda arbetet i valberedningen. Dessa två 
exempel handlar om styrelsen vilka också kan ses som agenter i förhållande till aktieägarna. 
Efter styrelsens ledamöter blir utsedda på bolagsstämman uppkommer ett 
beroendeförhållande till ägarna eftersom de får ersättning för sitt arbete. Ledamöterna vill 
behålla sin position vilket kan anses som opportunistisk. Behålls denna position så säkras 
ersättningen för den nyttomaximerande agentens arbete. 

Vi anser att dessa ovan nämnda förklaringar till avvikelser inte är godtagbara motiveringar. 
Enligt teorin är agenten riskovillig vilket medför att denne antas välja ett handlingsalternativ 
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som inte medför någon risk för honom själv. Risken i detta fall utgörs av att styrelsen ska 
bestämma ersättningsnivån för de ledande befattningshavarna istället för att denna 
beslutanderätt ska finnas hos aktieägarna på bolagsstämman. Även ett av de huvudsakliga 
problemen i teorin tydliggörs här då principalen inte med säkerhet vet om agenten arbetar i 
dennes intresse.  Sammantaget anser vi att bolagsledningen och styrelsen har möjlighet att 
vara opportunistisk och nyttomaximerande. Att dessa avvikelser får göras kan skapa en skev 
bild av företaget för läsaren av årsredovisningen.  

Eftersom det är tillåtet att avvika från Kodens regler kan bolagen välja bort att lämna 
information angående vissa områden som berör bolagsstyrning. Detta möjliggör att eventuella 
problem som bolaget har på området kan gömmas undan genom att avvika från reglerna. Det 
skapas ett informationsgap mellan det som redovisas och den information som investerarna 
önskar. Av den anledningen finns det stöd för att Agentteorin kan klargöra anledningen till 
varför bolagsledningen väljer bort att informera om exempelvis det egna arbetet, beslut som 
gynnar den egna nyttan och utfall av strategier. Ett exempel från vår undersökning är 
”Kvalitet i rapport”. Styrelsen ska i bolagsstyrningsrapporterna ge upplysningar angående 
hur de säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och ange hur börsbolaget 
kommunicerar med revisorerna. Det är endast Atlas Copco, Sandvik och Skanska som inte 
har angett hur kvaliteten säkerställs i den finansiella rapporteringen. Atlas Copco och Sandvik 
angav dock hur kommunikationen sker med revisorerna. I Agentteorin antas det finnas en 
målkonflikt mellan agenten och principalen. Det innebär att de har olika mål och agenten 
antas handla på ett sätt som innebär att principalen utsätts för risker. Genom att inte lämna 
upplysningar anser vi att agenten missbrukar sin makt för att tillgodose det egna ekonomiska 
intresset. Detta kan förklaras med att agentens ersättning kan vara kopplad till bolagets 
resultat vilket kan leda till att agenten tillgodogör sig ekonomiska fördelar. 

Skanska är det enda bolag som inte lämnar någon information angående hur 
kommunikationen sker med revisorerna. Vi tycker detta är anmärkningsvärt då övriga 
börsbolag på ett tydligt sätt har redogjort för detta. En förklaring är att de anser att denna 
information inte är av intresse för läsaren alternativt att informationen inte anses viktig att 
lämna. Som tidigare nämnts tror vi att bolagsstyrningsrapporten kommer att vara av stort 
intresse på grund av dess nyhetsvärde. Vi finner stöd för det antagande som Agentteorin gör 
angående den intressekonflikt som finns mellan agenten och principalen. På denna punkt 
anser vi att investerarna inte får den information som de efterfrågar.  

I undersökningen av börsbolag under punkten ”Övriga uppgifter i bolagsstyrningsrapporten” 
redogörs för den information som lämnats i bolagsstyrningsrapporterna. Har denna 
information lämnats på annan plats i årsredovisningen behöver samma information inte 
lämnas i rapporterna. Samtliga börsbolag hade lämnat information om tre av nio punkter, 
dessa är tillsättning av styrelse och VD, information om styrelsens arbete och information om 
eventuella utskott. Det var endast Handelsbanken och Holmen som inte lämnade 
information om valberedningen. Skanska lämnade inte någon information angående 
ersättning till ledande befattningshavare och styrelsen. Detta tolkar vi som att de flesta anser 
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att informationen bör lämnas i rapporten och att informationen har stort värde för investerare. 
Detta leder till att vi i detta avsnitt kan påstå att ledningen redovisar den efterfrågade 
informationen. Informationsinnehållet i bolagsstyrningsrapporterna kan av den anledningen 
inte förklaras med hjälp av Agentteorin.  

Resterande sex punkter under avsnittet ”Övriga uppgifter i bolagsstyrningsrapporten” har det 
inte lämnats information om i någon större omfattning i bolagsstyrningsrapporterna. Kodens 
regler tillåter att bolagen lämnar den information som krävs under detta avsnitt på annan plats 
i årsredovisningen än i bolagsstyrningsrapporterna. Detta möjliggör att vi kan dra slutsatsen 
att denna information har lämnats på annan plats i årsredovisningen då det rör sig om 
information om styrelsen, revisorn och VD. Vad gäller information om incitament och varför 
nio börsbolag valt att inte redogöra för detta i bolagsstyrningsrapporten kan förklaras av 
Agentteorin. Det är möjligt att agenterna kan ha tagit ett beslut som främjar den egna nyttan 
och därmed väljer att inte redovisa detta öppet i bolagsstyrningsrapporten. 
Bolagsstyrningsrapporten kommer att vara i fokus för många läsare av årsredovisningen 
eftersom det är första året börsbolagen lämnar en sådan. Det finns därför en risk för agenten 
att lämna denna information vilken kan uppfattas som nyttomaximerande av principalen. Av 
den anledningen lämnas inte informationen eller så göms den undan på annan plats i 
årsredovisningen. 

I avsnittet ”Rapport om intern kontroll” hade vi förväntat oss att alla bolagen skulle få en 
poäng för att de har beskrivit den interna kontrollen. Detta stämde bra med resultaten av vår 
undersökning. JM, Securitas och Swedish Match har valt att utforma rapporten enligt 
Kodens regel 3.7.2 trots Kollegiets uttalande. Vi tror att det finns ett stort intresse i denna 
rapport eftersom den kommer att bli ett krav från nästa år. Elekta är ett undantag då de valt att 
bortse från rapporten om intern kontroll, de har inte heller lämnat en beskrivning av denna. 
Agentteorins antaganden stämmer på Elektas fall information eftersom ledningen väljer att 
redovisa information som kan anses maximerar deras nytta. De kan bli drabbade av så kallad 
”badwill” från marknaden på grund av dålig efterlevnad. Här finns även en överensstämmelse 
med Woodwards uttalande i Dagens Industri om att bolagen har möjlighet att dölja något 
genom att inte berätta något alls. 

I avsnittet ”Information på hemsida” lämnas genomgående information med några få 
undantag i enlighet med de fem punkterna i regeln. SEB lämnade ingen information om 
bolagsstyrning och valberedning. JM och Skanska var de som har minst information på 
hemsidorna och fick fyra poäng vardera. JM lämnade ingen information angående 
bolagsledningen och Skanska lämnade ingen allmän information om bolagsstyrning. Generellt 
sett ger de studerade börsbolagen en bra och innehållsrik information angående alla 
punkterna. Det ligger troligtvis i ledningens intresse att lämna den information som 
efterfrågas av investerarna då de är i behov av investerarnas kapital. Vi ser en tydlig trend hos 
börsbolagen att det är viktigt att ha mycket information på hemsidan. Vi tror att flertalet av 
intressenterna föredrar att använda sig av hemsidor om information önskas angående 
bolagsstyrning och av den anledningen finner vi ingen förklaring i Agentteorin till detta. 
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5.3 Analys med utgångspunkt i Intressentteorin 
 
Intressentteorin behandlar de relationer som företaget har till sina intressenter. Bolaget kan i 
”Rapport i årsredovisningen”, det vill säga bolagsstyrningsrapporten, lämna information som 
tillgodoser vissa intressenter mer än andra och kan även förmedla en fördelaktig bild av 
företaget. Med benämningen intressenter avser vi de individer och organisationer som har 
legitima intressen i bolaget. I undersökningen av bolagsstyrningsrapporterna har fokus varit 
på investerarna och deras behov av information. Dock tar Koden till viss del upp information 
som intresserar andra än investerarna vilket kan förklaras av teorin. I teoriavsnittet har vi 
definierat intressenterna som primära alternativt sekundära. Med de primära intressenterna 
avses i första hand aktieägarna och potentiella investerare. Sekundära intressenter är staten 
som har stått bakom arbetet med att ta fram Kodens regler. En annan sekundär intressent är 
media som enligt Kodgruppen antas i framtiden att ha en bevakande funktion gällande 
efterlevnaden av Kodens regler.  

Intressentmodellen fokuserar på företagets relationer med intressenterna. Den information 
som lämnas i bolagsstyrningsrapporterna är främst riktad till aktieägare och potentiella 
investerare. Företagets mål i intressentmodellen är att tillgodose intressenternas krav och det 
är då viktigt att företaget kan kompromissa mellan kraven för att kunna fortsätta 
verksamhetens utveckling.  De avvikelser som bolagen väljer att göra kan förklaras med 
Intressentteorin. Ett exempel är punkten 4.2.2 i Koden som handlar om att principer för 
ersättning till företagsledningen ska godkännas på stämman. Assa Abloy, JM, Scania och 
Telia Sonera har avvikit från denna punkt. Assa Abloy anser inte att styrelsen ska fråntas 
detta ansvar. JM menar att principerna ska presenteras på bolagsstämman dock ska detta inte 
godkännas av denna. Scania har avvikit från denna regel utan en direkt motivering. De 
meddelar att de har för avsikt att tillämpa reglerna inför nästa år. Telia Sonera säger att 
styrelsen ansvar är att hålla kostnaderna på en rimlig nivå och detta gäller även kostnaden för 
anställda och styrelsens ersättning. Av denna anledning finner inte styrelsen det lämpligt att 
ändra dess ansvar i enlighet med denna regel. Tas beslut i styrelsen och aktieägarna fråntas 
beslutanderätten på bolagsstämman finns det risk att aktieägarnas förtroende minskar. Detta är 
en viktig aspekt enligt teorin. 

I avsnittet ”Kvalitet i rapport” har 25 av 28 bolag valt att lämna upplysningar angående hur 
kvalitén i de finansiella rapporterna säkerställs och hur kommunikationen med revisorerna 
sker. Detta kan förklaras med Intressentteorin då de flesta börsbolag tycker att det är viktigt 
med goda relationer till intressenterna och att tillgodose deras krav. Atlas Copco, Sandvik 
och Skanska har valt att inte redogöra för denna information. Den enda förklaringen vi finner 
är att information inte anses viktig eller att de inte tycker den är väsentlig för intressenterna.  

Alla intressenters behov kan inte tillgodoses vid ett och samma tillfälle enligt teorin. Ett 
exempel på detta är resultatet av ”Övriga uppgifter i bolagsstyrningsrapporten” där de 
undersökta företagen har lämnat en varierad mängd information. Som nämnts tidigare har de 
flesta bolag lämnat mycket information. Dock har endast nio av 28 bolag lämnat fullständig 
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information och övriga har valt att lämna informationen på andra ställen i årsredovisningen. 
En förklaring till varför börsbolagen lämnat en varierande mängd information finns i 
Intressentteorin. Det är beroende på hur bolaget vill att informationen ska uppfattas av 
intressenterna och det beror även på vilken intressentgrupp som är de förväntade mottagarna. 
Nio bolag har valt att lämna information om styrelsen och bolagsledningen inkluderat i 
bolagsstyrningsrapporten. Många gånger är denna information behövlig, främst för potentiella 
aktieägare, för att bilda sig en uppfattning om de ansvarigas kompetens. Vi anser att den 
största delen av informationen är relevant för alla börsbolags intressenter och riktas till en 
större allmänhet. 

JM och Swedish Match har utformat rapporten om ”Intern kontroll” enligt Kodens regler 
trots Kollegiets uttalande. Övriga bolag har med undantag av Elekta lämnat en beskrivning av 
hur den interna kontrollen är organiserad. Att majoriteten av börsbolagen följer regeln kan vi 
förklara med att det finns krav från intressentgrupperna på denna information. En förklaring 
till att Elekta valt att inte lämna denna rapport kan vara att de inte finner den väsentlig 
alternativt misstolkat Kollegiets uttalande.  

Alla undersökta börsbolag har uppfyllt Kodens krav om ”Information på hemsida”. Att 
utfallet av undersökningen är så hög beror troligtvis på intressenterna och deras önskemål om 
information anses som viktiga. En alternativ förklaring kan vara att efterlevnaden av Kodens 
regler ger den optimala kombinationen av information. 

Det är viktigt för investerarna att det ges en möjlighet att kunna jämföra bolag vilket är 
väsentligt inför ett investeringsbeslut. Den information som lämnas uppfattar vi inte som 
alltför standardiserad, trots detta anser vi att det finns möjlighet att göra jämförelser. Vi tror 
att det troligtvis inom några år kommer att ske en harmonisering av den information som finns 
i bolagsstyrningsrapporterna. Detta då bolagen har fått möjlighet att se hur andra bolag har 
utformat sina rapporter. 

Avslutningsvis finner vi att den information som börsbolagen lämnar är riktad till potentiella 
investerare och aktieägare för att tillgodose deras informationsbehov. Intressentteorin som 
antar att bolagen lämnar information eftersom denna öppenhet förenklar möjligheten till att 
erhålla nytt kapital. Av den anledningen kan vi påstå dessa intressentgrupper anses som 
mycket viktigt för de undersökta börsbolagen.  

 

5.4 Analys med utgångspunkt i Institutionell teori 
 
Omgivningen sägs vara institutionaliserad då kraven på dem har blivit en form av 
grundläggande spelregler. Kraven kan vara juridiska, kulturella, politiska eller sociala. 
Institutioner kan ha inflytande över intressegrupper, yrkesgrupper, reglerande strukturer, 
statliga myndigheter, lagar och domstolar och den allmänna opinionen. Kodens utveckling 
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och innehåll kan förklaras av Institutionell teori. Att Sverige är ett av de sista länderna i 
Europa med att införa en kod för bolagsstyrning tror vi beror på att mycket redan tidigare har 
reglerats i lag, av näringslivet eller av noteringskrav. Institutionell teori förklarar också varför 
det går långsamt att införa förändringar i redovisningen då det antas finnas trögheter i 
samhället. Dessa trögheter beror på att människor har en viss vana att utföra saker och 
välkomnar inte förändringar. 

Institutionell teori antas spegla utvecklingen på redovisningsområdet och förklarar av den 
anledningen Kodens regel om ”Rapport i redovisningen”.  Resultatet av våra studier visade 
att samtliga börsbolag hade lämnat en bolagsstyrningsrapport vilket är en form av utveckling 
inom området. Kodens regler avspeglar de värderingar och ideologier som råder i samhället. 
Staten som initierade arbetet med att utveckla en svensk kod kan ses som ett institut, det vill 
säga något som anses vara stabilt och givet. De har reglerat börsbolagens verksamhet genom 
lagstiftning och politik vilket har påverkat dessa verksamheters strategier. Statens påverkan på 
bolag kan tolkas genom det regulativa perspektivet. Börsbolag tvingas genom reglering att 
följa Kodens regler, som exempelvis att lämna en bolagsstyrningsrapport. 

Kodens regler är självreglerande och tillhör av den anledningen den normativa strukturen. 
Denna struktur, eller perspektiv, influerar det sociala beteendet genom att fokusera på 
gemensamma normer och värderingar vilka sätter gränser för opportunism. Vid självreglering 
kan kraven höjas i jämförelse med om lagstiftning skulle ha skett. Vid lagstiftning läggs 
kraven på en lägre nivå som passar ett större antal bolag. Vid normering lämnas utrymme för 
bolagens egna tolkningar av regelverket. Ett exempel är de ”avvikelser” som är tillåtna enligt 
reglerna i Koden. Viktiga beståndsdelar blir moralen och det sociala beteendet för att normen 
ska upprätthållas. Börsbolagen har gjort avvikelser som vi anser upprätthåller normen och 
som har motiverats på ett acceptabelt sätt. Gambro, Investor och JM har avvikit från regel 
1.2.1 i Koden som handlar om att aktieägarna ska kunna följa stämman med modern 
kommunikationsteknik. Kodens regel 1.4.3 om simultantolkning samt översättning av 
bolagsstämmoförhandlingarna har JM valt att avvika från och gett en bra förklaring till 
avvikelsen. Nordea har på ett godtagbart sätt förklarat avvikelserna från reglerna 1.4.5 som 
handlar om offentliggörande av valberedningens ledamöter och 2.1.3  som innehåller regler 
för offentliggörande av bolagsstämmans protokoll. Securitas och Skanska har avvikit från att 
ha en internrevisionsfunktion enligt regel 3.7.3 och förklarat detta på ett passande sätt.  Vi tror 
att en anpassning till Kodens regler kommer att ske med tiden eftersom börsbolagen skapar 
praxis. Det kommer att bli svårare i framtiden att avvika och på ett trovärdigtsätt motivera 
samt förklara avvikelserna. 

Det institutionella perspektivet kan även behandla legitimitet. I det institutionella perspektivet 
av legitimitet betyder det att organisationer imiterar de strukturer och procedurer som är 
accepterade av allmänheten. Av den anledningen finns en förklaring till resultaten av ”Övriga 

uppgifter i bolagsstyrningsrapporten”. Det finns en relativ hög andel börsbolag som väljer att 
lämna information i bolagsstyrningsrapporterna trots att denna kunde ha lämnats på annan 
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plats i årsredovisningen. Bolagen kommer troligen att imitera varandra i framtiden vilket kan 
härledas till den kognitiva strukturen där förklaringsfaktorn är osäkerhet. Att imitera andra 
handlar om att det finns en osäkerhet angående hur regelverket ska tolkas. En imitering kan 
både begränsa och öka de ledande befattningshavarnas handlingsutrymme. En begränsning 
sker av handlingsutrymmet då information lämnas vilket ökar insynen i bolaget. 
Handlingsutrymmet kan sägas öka om den efterfrågade informationen lämnas och det leder 
till fler investerare vill tillskjuta kapital till bolaget. 
 
Kodens regelverk anses vara regulativt och hur börsbolagen har tolkat och redovisat den 
information som krävs enligt reglerna ses som kognitivt. Vår undersökning visade att 
börsbolagens efterlevnad av ”Kvalitet i rapport”, ”Rapport om intern kontroll” och 
”Information på hemsida” var mycket hög och en förklaring till detta finns i teorin. Det 
kognitiva perspektivet handlar om kunskap, erkännande och gemensamma föreställningar. 
Individernas beteende i organisationerna påverkas då de enligt teorin antas ha en gemensam 
världsbild som styr de val som görs. Det innebär att påverkan sker eftersom världen uppfattas 
på ett sätt som innebär att de ser samma hot, begränsningar och handlingsmöjligheter. 
 
Börsbolag som Koden initialt omfattar har fått en särskild status som institutioner då de 
troligtvis kommer att utveckla en form av branschetiska normer gällande hur Kodens regler 
ska tolkas. De tillhör av den anledningen de normativa och kognitiva strukturerna i teorin. De 
kommer i framtiden att representera ett gemensamt beteende som präglar samhället och som 
har sin grund i likvärdiga erfarenheter. Börsbolagens drivkrafter gällande efterlevnaden av 
Kodens regler är tron på en gemensam världsbild. De organisationer som förändras, eller 
följer omgivningens krav, blir institutionaliserade. Det kan vara bolagets intressenter som har 
önskemål om information eller ställer krav på ett agerande utifrån deras normer. Detta 
överensstämmer med vad Fogarty (1996) diskuterar i sin artikel om att bolags handlande och 
struktur är utformat av de sociala krafter, politik och kultur som finns i organisationens 
omgivning. Bolagen efterlever regelverket då de är i behov av social legitimitet vilket anses 
vara en tillgång som ökar chanserna för organisationen att överleva. 
 

5.5 Analys med utgångspunkt i Legitimitetsteorin 

 
Legitimitetsteorin fokuserar på hur intressenterna och det omgivande samhället uppfattar 
företaget. Begreppet legitimitet har ett nära samband med normer som finns i ett bolag och de 
värderingar som finns i ett samhälle. Legitimitet kan förklaras som att de mäter vilken 
förmåga bolaget har att anpassa sig till de värderingar och krav som finns.  

Genom att lämna ”Rapport i årsredovisningen” och ”Rapport om intern kontroll” 
legitimeras börsbolagets existens. Dessa rapporter tror vi har ett stort nyhetsvärde och av den 
anledningen är det viktigt att lämna denna information till intressenterna. Det är betydelsefullt 
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att aktieägarna och potentiella investerare anser bolagets verksamhet som legitim då vi antar 
att ingen investerar i bolag som de inte anser vara legitima. 

Enligt Patten (1992) medför hot mot ett bolags legitimitet att mer information redovisas 
främst för att behålla sin legitimitet men även för att tillfredsställa intressenterna. Kopplar vi 
detta till vår undersökning och avsnittet ”Avvikelser” ser vi att 15 av 28 börsbolag inte har 
redovisat några avvikelser vilket medför att 13 börsbolag har avvikit från reglerna. Teorin 
förklarar detta genom att bolagens intressenter kan ha olika intressen och ett företags 
legitimitet bedöms olika av dessa intressentgrupper beroende på rådande värderingar. 

De flesta bolag följer Kodens regler i punkten ”Kvalitet i rapport” och lämnar mycket 
information i bolagsstyrningsrapporterna. En förklaring till detta tror vi är att börsbolagen 
anser att det är viktigt att redovisa denna information för att allmänt informera intressenterna 
om verksamheten och även för att legitimera den. Detta är enligt Ljungdahl (1999) är detta ett 
bra sätt att söka legitimitet för sin verksamhet.  
Resultaten av undersökningen i ”Övriga uppgifter i bolagsstyrningsrapporten” visar att det är 
en hög andel av börsbolagen som väljer att informera om punktens innehåll i rapporterna 
istället för på annan plats i årsredovisningen. Vi finner en förklaring till detta i 
Legitimitetsteorin då börsbolagen väljer att legitimera sig genom bolagstyrningsrapporterna. 

Alla de undersökta börsbolagen har lämnat ”Information på hemsida” vilket vi tror 
tillgodoser intressenternas önskemål och därmed legitimerar bolaget. Legitimeringen kan 
påverkas av bolagen genom att information som lämnas kan påverka legitimiteten genom att 
utforma mål som stämmer överens med intressenternas värderingar. Bolagens olika 
legitimeringsstrategier kan avspegla bolagens strävan efter legitimitet trots att inga stora 
förändringar görs. Som vi nämnt tidigare tror vi på en ökad harmonisering av den information 
som lämnas av bolagen.  Bolagen kommer att ta efter liknande organisationer som uppfattas 
som legitima och kanske mer framgångsrika än de bolag som imiterar anser sig vara. Då 
legitimitet höjs reduceras osäkerheten och att vara lyhörd på vad som sker i omgivningen är 
viktigt för bolagets konkurrenskraft. 
 
Av de undersökta börsbolagen är det Swedish Match som efterlevt Kodens regler bäst och 
lämnat mest information. De har uppfyllt 23 av 24 möjliga poäng och vi påstår av den 
anledningen att de är bäst på att redovisa information angående bolagsstyrning. Vi ser tydliga 
kopplingar mellan att Swedish Match är bäst på att efterleva Kodens regler och Svenssons 
artikel (2005).  I artikeln framställs Swedish Match som ett opassande bolag i samhället 
eftersom de producerar och marknadsför tobak. Vi tror att anledningen till att Swedish Match 
lämnar så mycket information är att de vill flytta intressenternas fokusering från 
kärnverksamheten. Att inte fler börsbolag strävar efter att efterleva fler regler och uppnådde 
ett högre antal poäng tycker vi är märkligt. Sett ur ett legitimitetsperspektiv skapar en 
öppenhet och trovärdighet ett förtroende hos intressenterna vilket i förlängningen bidrar till 
villiga investerare i konkurrensen om kapital. 
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6. RESULTAT OCH RESULTATDISKUSSION 

I det avslutande kapitlet dras slutsatser av de resultat som har presenterats tidigare i 

uppsatsen. Slutsatserna besvarar de frågor som formulerats i inledningen vilket innebär att 

syftet med uppsatsen har uppnåtts. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Bolagskoder 

  
Utvecklingen av Corporate Governance har skett efter det senaste decenniets bolagsskandaler. 
Bolagsskandalerna har medfört att allmänhetens förtroende för näringslivet har minskat 
kraftigt. För att återskapa förtroendet har olika typer av koder för bolagsstyrning införts runt 
om i världen. Utgångspunkten har varit att de företag som inte leds av ägarna ska drivas i 
deras intressen. Här visar sig aktiebolagets grundproblem vilket är separation av ägande och 
kontroll. Aktiebolagen behöver investerarnas kapital för utveckling och fortsatt verksamhet. 
Av den anledningen måste investerarna ha tilltro till företagets styrning och de personer som 
finns i ledningen om de ska tillskjuta kapital. En effektiv bolagsstyrning kräver transparens av 
företagens aktiviteter.  Bolagskoderna har införts för att ge en större genomlysbarhet i bolagen 
vilket ger aktieägarna mer information och bidrar därmed delvis till en lösning på problemet 
med separation av ägande och kontroll. Koden är ett bra verktyg för bolagsstyrning vilket 
kommer att öka förtroendet för näringslivet hos allmänheten och utländska investerare. Då 
bolaget karaktäriseras av en spridd ägarkrets kommer Koden att stärka aktieägarnas ställning i 
förhållande till de ledande befattningshavarna. Koden sammanställer reglerna för 
bolagsstyrning på ett bra sätt vilket ger läsaren en snabb överblick utan att behöva läsa lagar, 
regler och noteringsavtal. 
 

6.2 Bolagsstyrningsrapporter 

 
Den information som börsbolagen lämnar i bolagsstyrningsrapporten uppfyller generellt sett 
Kodens regler. Börsbolagen har således gjort en korrekt tolkning av regelverket vilket den 
information som lämnats visar på. Det innebär även att börsbolagen anser att Koden är en 
viktig del av kapitalmarknadens reglering. Att regleringen följts tyder på att börsbolagen anser 
att det finns ett behov av ökat förtroende för näringslivet. De flesta bolag som berörs av 
Kodens regler har efterlevt dessa. De har dock en begränsad valmöjlighet med tanke på att de 
är beroende av investerarnas kapital. 
 
Investerarna och potentiella investerare är viktiga intressenter för bolagen och därmed bör de 
vara den grupp som bäst blir tillgodosedd av den information som lämnas i 
bolagsstyrningsrapporterna. Vi har utgått från Kodens regler och har inte undersökt i vilken 
grad de olika intressentgruppernas krav på information uppfylls. Vår tolkning av regelverket 
är att kraven på information till större delen är efterfrågad av aktieägare och potentiella 
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investerare. De bolag som tillämpar och efterlever Kodens regler kommer att få en form av 
kvalitetsstämpel. Detta kommer att medföra att det skapas förutsättningar till 
konkurrensfördelar i kampen om investerarnas kapital. 
 

6.3 Forskningsfrågorna besvaras 

 
Resultaten av undersökningen visar att alla börsbolag har lämnat en bolagsstyrningsrapport. 
Endast sju rapporter är granskade av revisor. Detta är inte ett tvång enligt Kodens regler dock 
så tycker vi att det visar på betydelsen av den information som lämnats genom att låta granska 
rapporten. Rapporterna har ett varierande antal sidor vilket främst beror på mängden 
information. De som har lämnat utförlig information i rapporten ger den intresserade läsaren 
mycket information samlat på ett ställe i årsredovisningen. Förklaringen till variationen 
mellan rapporterna tror vi beror på att det inte framgår av Kodens regler hur denna ska 
utformas. Kodens regler är utarbetade med utgångspunkt från investerarnas behov och den 
information som lämnats tillfredsställer också dessa behov. Eftersom Koden nyligen har 
införts är det troligtvis så att bolagen inte har hunnit sätta sig in i reglerna. En anledning till att 
detta inte har skett kan vara är att regelverket är självreglerande och av den anledningen har 
det inte ansetts som lika viktigt att efterleva som exempelvis lagen. Efterlevnaden av 
regelverket kommer med stor sannolikhet att följas mer grundligt i framtiden. 
 
Ungefär hälften av börsbolagen har valt att göra avvikelser från Kodens regler. Koden 
utarbetades i samarbete med näringslivet och med avsikten att öka allmänhetens samt 
utländska investerares förtroende. Regelverket är en påbyggnad av lagen vilket innebär att 
vissa delar av Koden har tillämpats tidigare. Utifrån detta går det att förklara varför Sverige 
var en av de sista länderna att införa en Kod då lagen har täckt behovet av en reglering. 
Avvikelserna som börsbolagen har valt att göra gäller huvudsakligen de regler som inte 
tillämpats tidigare. En förklaring till detta är att det finns en viss osäkerhet gällande hur 
regelverket ska tolkas. Antalet avvikelser varierar under de olika avsnitten och 
undersökningen visade att det har gjorts avvikelser från 15 av 69 möjliga punkter. Att det inte 
har gjorts avvikelser på alltför många punkter visar på att en jämvikt har hittats mellan 
investeras krav på information, den information som bolagen är villiga att lämna och Kodens 
regler. En ytterligare anledning till det låga antalet avvikelser är att om att görs för många 
avvikelser finns det risk för lagstiftning.  
 
Kollegiet har det övergripande ansvaret att förvalta koden vilket innebär att de följer och 
analyserar dess tillämpning. De kan även göra ändringar i Koden då detta anses motiverat. 
Väljer ett bolag att avvika från Kodens regler kan detta medföra risk för negativ publicitet i 
medierna. En annan risk är att aktieägarna inte godtar avvikelserna och väljer att sälja aktierna 
i bolaget. Sammanfattningsvis tror vi att både antalet bolag som avviker och antal avvikelser 
kommer att minska i framtiden.  
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Det finns vissa skillnader mellan börsbolagen angående den information som lämnats i 
rapporterna. Vissa börsbolag har redovisat mycket information om verksamheten vilket vi tror 
beror på nyhetsvärdet i rapporten. Andra har lämnat näst intill bristfällig, eller översiktlig, 
information. Detta kan bero på att de ser det som en risk att lämna mycket information 
eftersom konkurrenter kan ta del av denna. De skillnader som framkom i vår undersökning är 
utformningen av rapporten, vad gäller antalet sidor och informationsmängden, och de 
avvikelser som gjorts. En likhet vi funnit är att de flesta börsbolag har valt att följa Kollegiets 
uttalande angående den interna kontrollrapporten. Eftersom detta uttalande har gjorts så måste 
intressenterna godta den begränsade informationen som lämnas. En annan likhet mellan 
rapporterna är att börsbolagen generellt sett lämnat utförlig information på hemsidorna. Vi 
tror att anledningen till detta är att lättillgänglig information på hemsidorna efterfrågas av 
många intressentgrupper. Det är även ett bra sätt att presentera bolaget för intressenterna. 
Denna regel är dessutom enkel att tillämpa då de flesta bolag sedan tidigare har en hemsida.  
 
Den information om bolagsstyrning som har lämnats i bolagsstyrningsrapporterna är av 
varierande omfattning. Dock är informationen som lämnats generellt sett den som krävs enligt 
Kodens regler. Årsredovisningen 2005 var den första som upprättades efter införandet av 
Koden och av den anledningen kan vi inte uttala oss om några börsbolag har skapat praxis. 
Börsbolagen kan heller inte se och imitera hur andra valt att utforma rapporten. Det troliga är 
att en harmonisering kommer att ske om några år. Dock går det inte att uttala sig om detta 
med säkerhet då framtiden är oviss. Efterlevnaden av Kodens regler kommer troligtvis att öka 
nästa år vilket kommer att medföra en större likhet mellan rapporterna. Mycket arbete läggs 
ner på att bolagen ska redovisa relevant information och de regler som gäller för de noterade 
bolagen är detaljerade. Av stor betydelse är att se till att den relevanta informationen inte 
försvinner i mängden vilket skulle innebära att arbetet med redovisningen överstiger nyttan.    
 
Vi har nu kopplat samman uppsatsens olika delar. Vårt syfte har varit att analysera och 
beskriva den information som börsbolagen har lämnat i bolagsstyrningsrapporterna. Detta har 
vi gjort genom att studera avsnitt ”5. Information om bolagsstyrning” i Koden och undersökt 
den information som lämnats i bolagsstyrningsrapporterna av bolagen på A-listan, mest 
omsatta. Våra slutsatser har besvarat de frågor som formulerats i inledningen och därmed 
anser vi att syftet med uppsatsen uppnåtts. 
 

6.4 Förslag till framtida studier 

 
Det vore intressant är att göra en studie på de bolag som följer Koden om några år då 
regelverket har inarbetats. Förslag på studier skulle kunna vara att se på om Kodens regler 
medfört några förändringar i bolagsstyrningen, hur bolagen påverkades och hur det fungerar i 
praktiken. En empirisk test skulle kunna utföras för att fastställa om vissa faktorer påverkar 
bolagsstyrningen mer än andra. Det kanske är så att införandet av Koden har medfört problem 
som kvarstår för bolagen. 
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Ett annat förslag är att göra om denna studie för att se på skillnaderna över tiden eller att se 
om någon harmoniering har skett gällande den information som lämnas i 
bolagsstyrningsrapporterna. Ett tänkbart problemområde är att studera om det finns möjlighet 
till en harmoniserad bolagskod inom EU.  
 
En spännande studie vore att studera skillnaderna mellan Kodens regler, som är 
självreglerande, med ett annat självreglerande regelverk. Det går även att studera om det har 
utarbetats några vägledningar. 
 
Vår studie omfattade endast börsbolag på Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta. Ett 
förslag är att utöka antalet bolag för att se om det går att urskönja en större variation mellan 
bolagen. Ett annat förslag är att göra en jämförande studie mellan olika branscher vilket kan 
bidra till en större förståelse för bolagsstyrning.  
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BILAGA 1 
 
 
Urval av bolag: 
 
Stockholmsbörsens A-lista, mest omsatta 
Assa Abloy  
Atlas Copco 
Elekta 
Electrolux 
Ericsson 
Föreningssparbanken 
Gambro 
Getinge 
Handelsbanken 
Holmen 
Industrivärden 
Investor 
JM 
Nordea 
OMX 
Sandvik 
SCA 
Scania 
Securitas 
SEB 
Skanska 
SKF 
SSAB 
Swedish Match 
Telia Sonera 
Trelleborg 
VM Data 
Volvo 
 
 
Följande bolag är noterade på A-listan, mest omsatta, men de 
följer inte Koden eftersom tillämpar sitt hemlands bolagskod: 
 
ABB Ltd 
Astra Zenica 
Nokia Abp 
 
 

 
 
Källa: OMX (2006-04-26) 



 65 

BILAGA 2 

 
Sammanfattning av Svensk kod för bolagsstyrning, SOU 2004:130, del III Regler för 
bolagsstyrning: 
 

1. Årsstämman 

1.1 Kallelse m.m. 

1.1.1 Tidpunkt för stämman  Senast i samband med tredje 
kvartalsrapporten. 
 
1.1.2 Ärenden på stämman   Information på hemsidan i god tid före 
stämman angående hur ett ärende kan tas upp. 
 
1.1.3 Anmälan på olika sätt  Via e-post eller på bolagets hemsida. 

1.2 Deltagande på distans 

1.2.1 Delta eller följa stämman på distans Distansuppkoppling motiverat av 
ägarkretsens sammansättning och vad 
som är ekonomiskt försvarbart 

 
1.3 Styrelse, ledning och revisorns närvaro 

1.3.1 Styrelsen, ledning och revisor närvarande Styrelse, ledning och minst en revisor 
ska om möjligt närvara. Ordförande och 
koncernchef ska alltid vara närvarande. 

 
1.3.2 Redovisning av utskottets förslag Utskottets ordförande eller annan 

ledamot ska närvara och motivera 
förslag. 

1.4 Genomförande 

1.4.1 Förslag till stämmoordförande Förslaget ska presenteras i kallelsen 
och på stämman av valberedningen. 

 
1.4.2 Justeringsmän Utse aktieägare eller ombud som ej 

ingår i styrelsen eller är anställda. 
 
1.4.3 Språk på stämman På svenska, om motiverat ev. tolkning. 

 

1.4.4 Frågor på stämman Möjlighet till frågor, lägga fram 
förslag. 

 
1.4.5 Protokoll Protokoll ska publiceras på hemsidan, 

om motiverat av ägarkretsens 
sammansättning även översättas. 
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2. Tillsättning av styrelse och revisorer 

2.1 Valberedning 

2.1.1 Valberedning Ska väljas av årsstämman eller så ska 
kriterier för val anges. 

 
2.1.2 Sammansättning Minst tre personer, majoriteten av 

valberedningen, ska ej vara 
styrelseledamöter, styrelseordförande 
får inte vara ordförande. 

 
2.1.3 Offentliggörande av ledamöterna i valberedning Ska vara offentligt minst sex månader 

innan bolagsstämman.  
           
2.2 Tillsättande av styrelse 

2.2.1 Ordförande och ledamöter Valberedningen lämnar förslag på 
ordförande och ledamöter samt arvode. 

 
2.2.2 Kravprofil Valberedningen bedömer styrelsen 

utifrån framtida inriktning, gör 
kravprofil av nya ledamöter samt söker 
kandidater till styrelseposter. 

 
2.2.3 Presentation Detaljerad presentation i kallelse samt 

på hemsidan. Redogörelse för hur 
valberedningens arbete bedrivits ska 
lämnas på hemsidan. 

 
2.2.4 Motiv Valberedningen ska på stämman 

presentera och motivera förslag samt 
redovisa hur arbetet bedrivits. 

 
2.2.5 Närvaro Föreslagna ledamöter ska närvara på 

stämman. 
 
2.2.6 Arvode Fördelning av arvode för ordförande 

och övriga ledamöter samt utskott 
bestäms på stämma. 

 

2.2.7 Incitamentsprogram Styrelseledamöter ska inte erhålla 
tilldelning i aktie- eller 
aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram, som är riktade till 
ledningen. 

2.3 Tillsättande av revisorer 

2.3.1 Förslag till revisor Valberedning eller av en för 
revisorstillsättning särskilt utsedd 
valberedning ger förslag. 
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2.3.2 Val och arvode Valberedning ger förslag till val och 

arvode, vilka ska presenteras i kallelsen 
samt på hemsida. 

 
2.3.3 Information om revisorerna Kompetens, oberoende, omfattning av 

tjänster samt hur valberedningen 
bedrivit sitt arbete ska publiceras på 
hemsidan. 

 
2.3.4 Motivation Presentation och motivering samt hur 

valberedningens arbete har bedrivits 
ska valberedningen presentera på 
stämman. 

 
2.3.5 Närvaro Föreslagna revisorer ska närvara på 

stämman. 
 

3. Styrelsen 

3.1 Uppgifter 

3.1.1 Särskild omsorg Styrelsen ska ägna särskild omsorg åt 
bolagets mål, strategier, 
tillsättning/entledigande av VD, 
uppföljning, kontroll av ekonomisk 
ställning samt öppen, saklig och 
relevant extern informationsgivning. 

 
3.1.2 Utvärdering Årlig utvärdering av styrelsens arbete. 

3.2 Storlek och sammansättning 

3.2.1 Sammansättning Ändamålsenlig sammansättning samt 
jämn könsfördelning. 

 
3.2.2 Storlek Ändamålsenlig storlek, inga 

stämmovalda suppleanter. 
 

3.2.3 Högst en från bolagsledningen i styrelsen Endast en från bolagsledningen i 
styrelsen. 

 
3.2.4 Oberoende Majoriteten av de stämmovalda 

ledamöterna ska vara oberoende. 
 
 
3.2.5 Minst två oberoende även mot de större   
         aktieägarna 

3.2.6 Mandatperiod Utses ett år i taget. 
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3.3 Styrelseledamöter 

3.3.1 Antal uppdrag Inte för många uppdrag. 

3.3.2 Självständig bedömning Självständigt bedöma ärenden. 

3.3.3 Kunskap Skyldig att skaffa kunskap. 

3.3.4 Nya utbildas Ska utbildas av bolaget. 

3.4 Styrelseordförande 

3.4.1 Väljs av stämman Ordförande ska väljas av stämman. 

3.4.2 Avgående VD Om VD väljs som styrelseledamot, 
krävs särskild motivering. 

 
3.4.3 Arbetsfördelning Styrelseordförande och VD har klar 

arbetsfördelning. 
 
3.4.4 Effektivt styrelsearbete Leda styrelsearbetet genom att bl.a. 

planera, kontrollera och utvärdera. 
 
3.5 Arbetsformer 

3.5.1 Instruktioner Arbetsordning, VD-instruktion och 
rapportering. 

 
3.5.2 Utskott Utskott kan inrättas. I styrelsens 

arbetsordning ska framgå vilka 
arbetsuppgifter och vilken 
beslutanderätt styrelsen delegerat till 
utskotten samt hur utskotten rapporterar 
till styrelsen. 

 
3.5.3 Utvärdering av VD Minst en gång/år. 

3.5.4 Dagordning Inga viktiga beslut utan att ärendet är 
på dagordningen. 

 

3.5.5 Sekreterare  Ej styrelseledamot. 

3.5.6 Protokoll Tydliga protokoll som snarast skickas 
till ledamöterna. 

3.6 Finansiell rapportering 

3.6.1 Rapporter Tydligt framgå vilka delar som är 
formella finansiella rapporter, på vilka 
regelverk de grundas och vilka som är 
reviderade/granskade av revisorer. 

 
3.6.2 Försäkran Försäkran av styrelsen och VD att 

årsredovisningen gjorts på ett riktigt 
sätt. 
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3.6.3 Granskning Översiktlig granskning av revisorer av 

halvårs- och niomånadersrapporter. 
3.7 Intern kontroll 

3.7.1 Intern kontroll Styrelsen ska se till att bolaget har en 
god intern kontroll. 

 
3.7.2 Rapport Styrelsen ska avge rapport över den 

interna kontrollen. 
 
3.7.3 Internrevision Om inte bolaget har särskild 

granskningsfunktion, ska styrelsen 
årligen utvärdera och förklara skälen 
till detta. 

 
3.8 Arbete med redovisning och revisionsfrågor 

3.8.1 Kvalitet i rapportering Dokumentation över hur kvaliteten 
säkerställs i rapportering samt hur 
kommunikationen sker med revisorer. 

 
3.8.2 Revisionsutskott Inrättas av styrelsen. 

3.8.3 Arbete i revisionsutskott Kvalitetssäkra rapportering, träffa 
revisorer, fastställa riktlinjer för 
revisorernas övriga uppdrag, utvärdera, 
biträda valberedningen. 

 
3.8.4 Möte med revisor Styrelsen ska minst en gång per år, utan 

någon från bolagsledningen, träffa 
revisorerna. 

 

4. Bolagsledning 

4.1 Verkställande direktörens uppgifter 

4.1.1 Underlag Sakliga, utförliga och relevanta 
underlag till styrelsen. 

 
4.1.2 Uppdrag utanför bolaget VDs externa uppdrag ska godkännas av 

styrelsen. 
 
4.2 Ersättning till bolagsledningen 

4.2.1 Ersättningsutskott Ersättningsutskott ska inrättas. 

4.2.2 Principer för ersättning Principer för ersättning för ledningen 
ska presenteras på årsstämman. 

 
4.2.3 Aktierelaterade ersättningar Ska beslutas av stämman. 
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5. Information om bolagsstyrning 
 
5.1 Bolagsstyrningsrapport 

5.1.1 Rapport i årsredovisningen Speciell rapport om bolagsstyrning som 
kan granskas av revisorerna. 

 
5.1.2 Avvikelser Tillämpning av koden. 

 

5.1.3 Kvalitet i rapport På vilket sätt styrelsen säkerställer 
kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen samt kommunicerar 
med bolagets revisorer. 

 
5.1.4 Övriga uppgifter i bolagsstyrningsrapporten Om det inte framgår i årsredovisningen, 

ska det finnas information i 
bolagsstyrningsrapporter om det kravs 
enligt koden. 

 
5.2 Rapport intern kontroll 

5.2.1 Rapport I årsredovisningen ska fogas styrelsens 
rapport om den interna kontrollen samt 
revisorernas granskning av denna 
rapport. 

 
5.3 Information på hemsida 

5.3.1 Hemsida Ska finnas särskild avdelning på 
hemsidan för bolagsstyrningsfrågor, 
som innehåller information om allt som 
krävs enligt koden. 
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BILAGA 3 
 
 
 Tabell 4.1: Bolagsstyrningsrapporternas utformning 
 
 
 

 Företag 
Bolagsstyrnings-
rapport 

Rapport 
granskad 

Total 
poäng 

Antal 
sid./Totalt 
sidor 

Intern 
kontroll/ 
Antal sidor 

Presentation/ 
Antal sidor 

Assa Abloy 1 0 1 10 / 105       Ja / 1/4 Ja   /  3 
Atlas Copco 1 0 1 12 / 120       Ja / 1 Ja   /  4 
Elekta 1 0 1  4  /  65       Saknas     Ja /  1 1/2 
Electrolux 1 0 1  8 / 116       Ja / 2 Nej  / 4 
Ericsson 1 0 1 13 / 123       Nej / 2 Ja   /  5 
Föreningssparbanken 1 0 1  5 / 112       Nej / 2 Nej  / 6 
Gambro 1 0 1 11 / 108       Ja / 1 Ja   /  2 
Getinge 1 0 1  4  /  90   Nej / 1 1/2 Nej / 4 
Handelsbanken 1 1 2  6 / 140       Ja / 1/2 Ja   /  3 
Holmen 1 0 1 8 /  76       Ja / 1/2 Nej  / 4 
Industrivärden 1 0 1 4 /  92       Ja / 1/2 Nej  / 2 
Investor 1 0 1 6 /  92       Nej / 2 Nej  / 2 
JM 1 0 1 5 /  98       Nej / 2 Nej  / 4 
Nordea 1 0 1 1 / 141    Nej / 1 1/2 Nej  / 3 
OMX 1 0 1 5 /  96    Nej / 1 1/2 Nej  / 4 
Sandvik 1 0 1 6 /  88 Ja / 1 1/2 Nej  / 3 
SCA 1 0 1 5 / 108       Ja / 1/2 Nej  / 3 
Scania 1 0 1 5 / 104       Ja / 1/4 Nej  / 3 
SEB 1 1 2 8 / 124       Nej / 2 Nej  / 3 
Securitas 1 1 2 6 / 138       Nej / 4 Nej  / 2 
Skanska 1 0 1    2  /  63       Ja / 1/2 Nej  / 2 
SKF 1 1 2 5 / 128       Ja / 1/2 Ja   /  2 
SSAB 1 0 1    3  /  84       Ja / 1/2 Nej  / 3 
Swedish Match 1 1 2    4  /  92   Nej / 1 1/2 Nej  / 4 
Telia Sonera 1 0 1 7 / 104       Ja /  1/4 Ja   /  3 
Trelleborg 1 0 1  10 / 100   Nej / 1 1/2 Ja   /  4 
WM Data 1 1 2 5 /  72   Nej / 1 1/2 Nej  /  2 
Volvo 1 1 2 4 / 154       Ja / 1/2 Ja   /  4 

SUMMA 28 7         
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Tabell 4.2: Avvikelser från Kodens regler 
 
 
 

Företag 

Uppgift om 
att reglerna 
följs 

Beskrivning 
av 
tillämpning 

Inga 
avvikelser 
har gjorts  

Antal 
poäng 

Antal 
avvikelser 

Assa Abloy 1 1 0 2 3 
Atlas Copco 1 1 1 3 0 
Elekta 1 1 0 2 1 
Electrolux 1 1 1 3 0 
Ericsson 1 1 1 3 0 
Föreningssparbanken 1 1 1 3 0 
Gambro 1 1 0 2 1 
Getinge 1 1 0 2 1 
Handelsbanken 1 1 1 3 0 
Holmen 1 1 0 2 3 
Industrivärden 0 1 1 2 0 
Investor 1 1 0 2 3 
JM 1 1 0 2 5 
Nordea 1 0 0 1 2 
OMX 1 1 1 3 0 
Sandvik 1 1 1 3 0 
SCA 1 1 1 3 0 
Scania 1 1 0 2 2 
SEB 1 1 1 3 0 
Securitas 1 1 0 2 1 
Skanska 1 1 0 2 1 
SKF 1 1 1 3 0 
SSAB 1 1 1 3 0 
Swedish Match 1 1 1 3 0 
Telia Sonera 1 1 0 2 2 
Trelleborg 1 1 1 3 0 
WM Data 1 1 0 2 1 

Volvo 1 1 1 3 0 

SUMMA 27 27 15  26 
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 Tabell 4.4: Kvalitet i rapport  
 
 
 

Företag Upplysningar Kommunikation 
Antal 
poäng 

Assa Abloy 1 1 2 
Atlas Copco 0 1 1 
Elekta 1 1 2 
Electrolux 1 1 2 
Ericsson 1 1 2 
Föreningssparbanken 1 1 2 
Gambro 1 1 2 
Getinge 1 1 2 
Handelsbanken 1 1 2 
Holmen 1 1 2 
Industrivärden 1 1 2 
Investor 1 1 2 
JM 1 1 2 
Nordea 1 1 2 
OMX 1 1 2 
Sandvik 0 1 1 
SCA 1 1 2 
Scania 1 1 2 
SEB 1 1 2 
Securitas 1 1 2 
Skanska 0 0 0 
SKF 1 1 2 
SSAB 1 1 2 
Swedish Match 1 1 2 
Telia Sonera 1 1 2 
Trelleborg 1 1 2 
WM Data 1 1 2 
Volvo 1 1 2 
SUMMA 25 27  
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Tabell 4.5: Övriga uppgifter i bolagsstyrningsrapport 
 
 
 

Företag 
Tillsättn. 
styrelse 

Tillsättn. 
Valberedn. 

Info 
styrelse 

Info 
revisor 

Info 
arb. Utskott VD Ersättn. Incitam. Poäng  

Assa Abloy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Atlas Copco 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
Elekta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Electrolux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Ericsson 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Föreningssparbanken 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 
Gambro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Getinge 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 
Handelsbanken 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 
Holmen 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 
Industrivärden 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
Investor 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 
JM 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 
Nordea 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6 
OMX 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 
Sandvik 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 
SCA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Scania 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 
SEB 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 
Securitas 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 
Skanska 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 
SKF 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
SSAB 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 
Swedish Match 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Telia Sonera 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
Trelleborg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
WM Data 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
Volvo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

SUMMA 28 26 15 21 28 28 19 27 19   
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Tabell 4.6: Rapport om intern kontroll 
 
 
 

Företag Rapport  Beskrivning Granskad 
Antal 
poäng 

Assa Abloy 0 1 0 1 
Atlas Copco 0 1 0 1 
Elekta 0 0 0 0 
Electrolux 0 1 0 1 
Ericsson 0 1 0 1 
Föreningssparbanken 0 1 0 1 
Gambro 0 1 0 1 
Getinge 0 1 0 1 
Handelsbanken 0 1 0 1 
Holmen 0 1 0 1 
Industrivärden 0 1 0 1 
Investor 0 1 0 1 
JM 2 0 0 2 
Nordea 0 1 0 1 
OMX 0 1 0 1 
Sandvik 0 1 0 1 
SCA 0 1 0 1 
Scania 0 1 0 1 
SEB 0 1 0 1 
Securitas 2 0 0 2 
Skanska 0 1 0 1 
SKF 0 1 0 1 
SSAB 0 1 0 1 
Swedish Match 2 0 0 2 
Telia Sonera 0 1 0 1 
Trelleborg 0 1 0 1 
WM Data 0 1 0 1 
Volvo 0 1 0 1 
SUMMA 6 (3 st) 24 0  
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Tabell 4.7: Information på hemsida 
 
 
 

Företag Bolagsstyrning Bolagsstämma Valberedning Styrelse Ledning 
Antal 
poäng 

Assa Abloy 1 1 1 1 1 5 
Atlas Copco 1 1 1 1 1 5 
Elekta 1 1 1 1 1 5 
Electrolux 1 1 1 1 1 5 
Ericsson 1 1 1 1 1 5 
Föreningssparbanken 1 1 1 1 1 5 
Gambro 1 1 1 1 1 5 
Getinge 1 1 1 1 1 5 
Handelsbanken 1 1 1 1 1 5 
Holmen 1 1 1 1 1 5 
Industrivärden 1 1 1 1 1 5 
Investor 1 1 1 1 1 5 
JM 1 1 1 1 0 4 
Nordea 1 1 1 1 1 5 
OMX 1 1 1 1 1 5 
Sandvik 1 1 1 1 1 5 
SCA 1 1 1 1 1 5 
Scania 1 1 1 1 1 5 
SEB 0 1 0 1 1 3 
Securitas 1 1 1 1 1 5 
Skanska 0 1 1 1 1 4 
SKF 1 1 1 1 1 5 
SSAB 1 1 1 1 1 5 
Swedish Match 1 1 1 1 1 5 
Telia Sonera 1 1 1 1 1 5 
Trelleborg 1 1 1 1 1 5 
WM Data 1 1 1 1 1 5 
Volvo 1 1 1 1 1 5 
SUMMA 26 28 27 28 27  

 



 77 

Tabell 4.8: Sammanfattning 
 
 
 

Företag 

 
Tabell 
4.1 

 
Tabell 
4.2 

 
Tabell 
4.4 

 
Tabell 
4.5 

 
Tabell 
4.6 

 
Tabell 
4.7 

Totalt 
antal 
poäng  

Assa Abloy 1 2 2 9 1 5 20 
Atlas Copco 1 3 1 8 1 5 19 
Elekta 1 2 2 9 0 5 19 
Electrolux 1 3 2 9 1 5 21 
Ericsson 1 3 2 9 1 5 21 
Föreningssparbanken 1 3 2 7 1 5 19 
Gambro 1 2 2 9 1 5 20 
Getinge 1 2 2 7 1 5 18 
Handelsbanken 2 3 2 6 1 5 19 
Holmen 1 2 2 7 1 5 18 
Industrivärden 1 3 2 8 1 5 19 
Investor 1 2 2 7 1 5 18 
JM 1 2 2 5 2 4 16 
Nordea 1 1 2 6 1 5 16 
OMX 1 3 2 6 1 5 18 
Sandvik 1 3 1 5 1 5 16 
SCA 1 3 2 9 1 5 21 
Scania 1 2 2 7 1 5 18 
SEB 2 3 2 7 1 3 18 
Securitas 2 2 2 7 2 5 20 
Skanska 1 2 0 7 1 4 15 
SKF 2 3 2 8 1 5 21 
SSAB 1 3 2 6 1 5 18 
Swedish Match 2 3 2 9 2 5 23 
Telia Sonera 1 2 2 8 1 5 19 
Trelleborg 1 3 2 9 1 5 21 
WM Data 2 2 2 8 1 5 20 
Volvo 2 3 2 9 1 5 22 

 

 


