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SAMMANFATTNING 

Titel: Marknadens reaktion på bolagskoden – Wall street walk eller Wall street talk? 

Framläggande: 31 maj 2006 

Ämne: Kandidatuppsats, Redovisning 10 p 

Författare: Björn Arvidsson & Per Hultgren 

Handledare: Carl-Michael Unger & Erling Green 

Nyckelord: Corporate governance, 

Aktieägare, 

Internkontroll, 

Svensk kod för bolagsstyrning 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken vikt marknaden fäster vid Svensk kod för 

bolagsstyrning och hur den eventuellt reagerar gentemot bolag, som man inte anser följer koden 

på ett tillfredsställande sätt. 

Metod: Kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer per telefon. 

Teoretiska perspektiv: Corporate governance med fokus på agentteorin och shareholder 

activism,  

Slutsatser: Marknaden fäster endast mindre vikt vid koden, bortsett från att man ser den som en 

kvalitetsstämpel. Man vill alltså enbart ha reda på om koden följs eller inte samt om förklaringen 

till eventuell avvikelse är godtagbar. Eventuella konsekvenser av att inte lämna en godtagbar 

förklaring är betingat av storleken på ägaren. Mindre ägare reagerar med att sälja av aktierna, s k 

”Wall street walk”, samtidigt som större ägare i första hand väljer att föra en dialog med företaget 

i fråga, vilket vi väljer att benämna ”Wall street talk”.  
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ABSTRACT 

Title: Market reactions on the Swedish code of Corporate governance – Wall street walk or Wall 

street walk?  

Date: May 31, 2006 

Course: Bachelor thesis in Business Administration, 10 

Swedish Credits (15 ECTS) Major: Accounting 

Authors: Per Hultgren & Björn Arvidsson 

Advisor: Carl-Michael Unger & Erling Green 

Keywords: Corporate governance, 

Shareholder activism, 

Agency theory, 

Swedish code of Corporate governance 

Purpose: Our purpose with this thesis is to investigate how important the market think the 

Swedish code of Corporate governance is, and how it eventually reacts against companies, which 

does not follow the code in a way they find acceptable.    

Methodology: Qualitative method. Semi-structured interviews.  

Theoretical perspectives: Corporate governance, including: Agency theory and Shareholder 

activism 

Conclusion: The market does not put much attention to the code, despite the fact that they view 

it as a mark of quality. Thus, what the market want is to find out if the companies follow the code 

or not and if the explantion for not following it is acceptable. The consequenses for not 

following/not leaving an acceptable explanation depends on the size of the owner. The reaction 

from the smaller owners is to sell the stocks in the actual company, “Wall street walk”, while 

larger owners at first try to establish a dialogue, doing what we choose to call a “Wall street talk”. 
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1. INLEDNING 

 

I detta inledande kapitel ger vi en introduktion till det uppsatsämne vi har valt att skriva om. Här 

kommer främst bakgrunden samt problemformulering och syftet att presenteras. 
 

1.1. Bakgrund  

1.1.1. Skandaler 

Under senare år har vi fått uppleva flertalet skandaler avlösa varandra inom företagsvärlden. På 

det internationella planet har kriserna inom Enron och Worldcom varit de mest 

uppmärksammade. Inte heller Sverige har varit skonat från dylika händelser, exempelvis kan den 

evigt snurrande Skandiakarusellen och skandalerna inom ABB nämnas. En gemensam nämnare 

för dessa ”affärer” kan sägas vara oproportionerliga bonusar, pensioner och dylika förmåner till 

bolagsledning och styrelse. Mer i detalj handlade Enronskandalen om att ledningen med lögner 

och falsk information medvetet vilseledde anställda, aktieägare och allmänhet. Genom att dölja 

skulder, manipulera redovisningen och genomföra lufttransanktioner kunde man framställa Enron 

som ett finansiellt sunt företag när konkursen i själva verket var nära.1 Worldcom handlade om 

tvivelaktiga bokföringsmetoder2 och skandalerna i Sverige kan, något generaliserande, 

kategoriseras som renodlade bonusskandaler. 

1.1.2. Corporate governance 

Uttrycket Corporate governance myntades redan på 1980-talet i USA, alltså ett bra tag innan de 

nämnda skandalerna ägt rum. Utvecklingen drevs av ett antal fall där företagsledningar för olika 

börsnoterade företag inte ansågs agera i aktieägarnas intresse.3 I Sverige finns ingen vedertagen 

översättning av begreppet Corporate governance. Förslag som ägarstyrning och företagsstyrning 

har förekommit men dessa översättningar har ifrågasatts. Genomgående i uppsatsen kommer vi i 

enlighet med förarbetena till koden att använda begreppet bolagsstyrning, vid sidan av det 

etablerade engelska begreppet. 

                                                 
1 L. Pehrson (2006) 
2 http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?articleid=2002%5C06%5C27%5C52973&src=di&smallscreen=0&o=index 
3 SOU 2004:47 sidan 167 
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Bolagsstyrning handlar i mångt och mycket om agentproblemet, d v s hur aktieägarna ska 

säkerställa att bolagsledningen verkligen arbetar i deras intresse och inte i sitt eget. Då en 

förutsättning i teorin är att agenten (ledningen) agerar opportunistiskt, är denna fråga högst 

relevant. Som en lösning på problemet läggs ofta fram teorier om att knyta ledningens inkomst 

till ägarnas, bland annat genom olika optionsprogram, för att på så sätt åstadkomma 

målgemenskap.4 Enronskandalen visade dock att detta inte alltid räcker, eftersom ledningen 

istället kan börja manipulera börskursen, för att på så sätt öka sina inkomster. Detta leder i sin tur 

till bristande förtroende från marknaden. Kim och Nofsinger uttrycker de negativa konsekvenser, 

som bristande förtroende får, på följande vis: ”The entire economy suffers when trust is broken”.5 

För att reglera bolagsstyrning och återupprätta förtroendet för aktiemarknaden samt för att 

förhindra nya skandaler växte således Sarbanes Oxley Act fram i USA. Koden lagfästes av 

USA:s president George W. Bush i juni 2002.6 

 

1.1.3. SOX 

Upphovsmännen till den amerikanska Sarbanes Oxley Act (SOX) är de två senatorerna Paul 

Sarbanes och Michael G. Oxley, som även har givit upphov till dess namn. Paul Sarbanes är 

senator i Maryland och medlem av det demokratiska partiet.7 Michael G. Oxley är republikansk 

senator i Ohio.8 

 

SOX utgör lagtext och ställer upp en rad regler, vilka syftar till att ge ökad transparens, 

riskhantering och kontroll av verksamhetsprocesser för börsbolag. Reglerna är detaljerat 

utformade och ger bland annat ledningen ansvar för den interna kontrollen i bolaget och dess 

dotterbolag. Vid överträdelser kan konsekvenser, så allvarliga som böter på upp till en miljon 

dollar eller fängelsestraff på upp till 10 år, bli aktuella.9 EU har sedermera influerats av den 

amerikanska koden och förordar att alla medlemsstater ska upprätta egna koder för 

                                                 
4 K.A. Kim & J.R. Nofsinger, Corporate governance, 2004 s.4 
5 K.A. Kim & J.R. Nofsinger, Corporate governance, 2004 s.xi 
6 http://www.hps.se/page?id=412 
7 http://sarbanes.senate.gov 
8 http://oxley.house.gov 
9 H. A. Mallin, Corporate Governane , 2004, s. 33 
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bolagsstyrning, något som i Sverige resulterat i Svensk kod för bolagsstyrning, vilken kommer att 

behandlas i denna uppsats. 

 

1.2. Problemdiskussion 

 

Svensk kod för bolagsstyrning utgör, till skillnad från exempelvis SOX, inte lagtext och är därför 

inte tvingande. Således har den inte den maktapparat bakom sig som vanlig lagtext har och får 

istället legitimeras på andra sätt. Förtroendet för aktiemarknaden har istället använts som ett 

argument för koden, och detta argument har därför lyfts fram som en morot för företagen. Lagtext 

har officiella sanktioner som påtryckningsmedel, vilket bolagskoden i stor utsträckning saknar. 

Vad som då är intressant att belysa är vilka de egentliga reaktionerna kan tänkas bli gentemot de 

bolag som väljer att inte följa koden. Man kan till exempel tänka sig sänkt börskurs, försämrade 

kreditvillkor etc. Massmedias uppmärksamhet har också diskuterats som påtryckningsmedel – 

företagen aktar sig som bekant noga för att bli utsatta för badwill.10 Det diskuteras även en mer 

konkret och reell sanktion som exempelvis avnotering från börslistan.11 Hur allvarligt detta hot är 

i praktiken kan ifrågasättas. Som vi såg i Atlas Copco-fallet och deras goodwillavskrivning på 40 

år à la USA, hade hoten om avnotering ringa substans.12  

 

Enligt European Corporate governance Forum (se nedan) är det upp till marknaden att bestämma 

huruvida bolagen följer koden på ett tillfredställande sätt och dessutom avgöra om de avvikelser 

som nämns kan godkännas. 13 Det finns dock ingen officiell mall för hur en Corporate 

governance-kod ska bedömas. 

 

1.3. Problemformulering 

 

Mot bakgrund av den ovan angivna problemdiskussionen, anser vi det relevant att klarlägga hur 

stor vikt marknaden faktiskt fäster vid bolagskoden. Vi vill också ta reda på hur marknaden 
                                                 
10 SOU 2004:46 s. 11 
11 http://www.dagensps.se/article.aspx?articleID=10768&categID=0 
12 www.redovisningsradet.se/ pdf-04/Atlas_Copco_beslut_2004-7.pdf 
13 C. Svernlöv (2006) 
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reagerar gentemot bolag som den inte anser följer koden på ett tillfredsställande sätt. Koden anses 

vara mer aktieägarorienterad än motsvarande koder internationell sett,14 vilket föranleder en 

misstanke om starkare reaktioner från placerarna i Sverige, jämfört med i övriga länder. 

Problemområdets relevans är hög, då Svensk kod för bolagsstyrning precis börjat tillämpas och 

det råder oklarhet samt avsaknad av praxis på området.  

 

1.4. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken vikt marknaden fäster vid Svensk kod för 

bolagsstyrning och hur den eventuellt reagerar gentemot bolag, som man inte anser följer koden 

på ett tillfredsställande sätt. 

 

1.5. Målgrupp 

 

Arbetet riktar sig såväl till ekonomistudenter, främst med redovisnings- och/eller 

finansieringsinriktning samt de på marknaden verksamma parterna som berörs av Svensk kod för 

bolagsstyrning. Även andra intresserade, som vill ha en inblick i ämnet är en potentiell målgrupp. 

 

1.6. Avgränsning 

 

Det forskningsområde som vi har valt att studera  – Svensk kod för bolagsstyrning – är relativt 

nytt och outforskat och således väl värt att belysa. Dock kan inte hänsyn tas till alla aspekter, p g 

a de begränsningar i tid och utrymme som följer med en kandidatuppsats. Vi har således valt att 

avgränsa arbetet till att behandla aktieägarnas (marknadens) reaktioner på koden och 

avvikelseförklaringar från denna. Kreditgivarnas syn på koden lämnas således utanför denna 

                                                 
14 R. Skog & B. Kristiansson (2004) 
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uppsats. Denna kategoris uppfattningar kan dock ses som ett förslag på uppsatsämne till andra 

studenter.  

 

En ytterligare avgränsning är att vi inte har belyst koden ur ett mer politiskt perspektiv. Detta 

hade möjligen varit intressant för att lyfta fram de politiska dimensionerna av koden mm. Istället 

är alltså infallsvinkeln marknadens syn, då detta bättre överensstämmer med uppsatsens syfte.  
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2. METOD 

 

För att välja forskningsmetodik är det viktigt att först välja typ av undersökning, d v s att 

bestämma sig för om arbetet ska genomsyras av en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Det råder 

inget direkt motsatsförhållande mellan de båda metoderna utan de kan i viss mån överlappa 

varandra. Det är av stor vikt att känna till respektive metods styrkor och svagheter vid valet av 

metod.  

 

2.1. Kvantitativ metod 

 

Kvantitativ metod förknippas traditionellt med naturvetenskaplig forskning. Kopplingen kan 

möjligen härledas ur det faktum att kvalitativ forskning har ett speciellt språk som i stora delar 

överensstämmer med det vetenskapliga.15 Metoden ställer sig tämligen kallsinnig till teori16 och 

hyllar istället den objektivitet som uppkommer ur insamling av numeriska data.17 En deduktiv 

ansats kan generellt sägas vara utmärkande för den kvantitativa metodens koppling mellan teori 

och forskning, d v s forskning bedrivs för att empiriskt testa teorier och hypotesers hållbarhet. 

Mera exakt uttryckt deduceras (härleds) en hypotes utifrån teorin för att sedan prövas.18  

 

I kvantitativa undersökningar finns ofta ett behov av att kunna generalisera slutsatserna från en 

undersökning till en större grupp. För att kunna göra detta är det viktigt att urvalet som undersöks 

är representativt för hela populationen.19 Det finns ett flertal olika urvalsmetoder som säkerställer 

detta, exempelvis systematiskt urval, obundet slumpmässigt urval (OSU), kvoturval, stratifiering 

eller medvetet selektivt urval.20 De flesta läroboksförfattare och forskare fördrar dock 

                                                 
15 A. Bryman, Kvantitet och kvalitet, 1997, s. 21 
16 A. Bryman, Kvantitet och kvalitet, 1997, s. 32 
17 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 s 85 
18 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 s 23 
19 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 s 100 
20 S. Körner, & L. Wahlgren, Praktisk statistik, 2002, s. 30ff 
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slumpmässiga urval. 21Även om urvalet är utformat för att resultaten ska kunna generaliseras på 

hela populationen är det viktigt att komma ihåg att några slutsatser inte kan dras utöver den 

population som undersökts.  

 

En fördel med den kvantitativa forskningsmetoden är att den oftast har hög replikerbarhet d v s 

forskare kan vid senare tillfälle upprepa samma forskning på ett annat urval och uppnå samma 

resultat. Om replikerbarhet visar sig vara omöjligt att uppnå, kan resultatets validitet ifrågasättas. 

En annan fördel är att kvantitativ forskning ofta är objektiv, vilket följer av det faktum att 

resultatet enkelt kan replikeras.  

 

Den kritik som riktats mot den kvantitativa metoden är bl a att den inte skiljer den sociala 

verkligheten från naturens värld. Kritikerna menar att ett naturvetenskapligt angreppssätt inte kan 

användas för alla typer av undersökningar. Vidare, menar man, ger mätprocessen en konstlad 

känsla av precision och noggrannhet. Att som resultat visa upp en siffra med fyra decimaler kan 

verka exakt, men ofta kan validiteten ifrågasättas d v s om det man avser att mäta verkligen mäts. 

Ytterligare kritik ligger i frågan huruvida respondenterna besitter den kunskap som krävs för att 

besvara vissa typer av frågor. Slutligen visar kvantitativa undersökningar en statisk bild av det 

sociala som är åtskild de individer som skapar denna verklighet.22 

 

2.2. Kvalitativ metod 

 

Det som primärt skiljer den kvalitativa forskningsmetoden från den kvantitativa är – något 

förenklat – dess fokus på ord snarare än siffror. Vidare är en väsentlig skillnad att kvalitativ 

forskning har ett induktivt förhållningssätt, d v s utifrån de empiriska undersökningar som utförts 

utvecklas nya teorier som förklarar insamlad data. Då kvantitativa forskningar genomsyras av ett 

naturvetenskapligt angreppssätt, ligger tyngdpunkten vid kvalitativa forskningar snarare på en 

förståelse av den sociala verkligheten. Som grundval för denna förståelse ligger tolkningen av 

den sociala verkligheten utifrån deltagarnas perspektiv. Slutligen tar denna metod en ontologisk 

                                                 
21 A. Bryman, Kvantitet och kvalitet, 1997, s. 47 
22 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 s 105f 
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ståndpunkt som innebär att sociala egenskaper ses som resultatet av ett samspel mellan 

individer.23 

 

Kvalitativ metod kan ses som ett paraplybegrepp för ett flertal mycket olikartade metoder. Bl a 

används det för etnografi/deltagande observation som - även om de inte är synonyma - har 

likartade tillvägagångssätt vid insamling av data. Vidare ryms kvalitativa intervjuer under 

begreppet. Kvalitativa intervjuer är i sig en generell term för flertalet olika sorters intervjuer. 

Ytterligare metoder som faller under den kvalitativa är fokusgrupper, språkbaserade metoder 

samt insamling och kvalitativ analys av texter och dokument.24  

 

Fördelar med den kvalitativa forskningsmetoden är att dess ostrukturerade natur ger utrymme till 

flexibilitet. En sådan forskningsmetod ger också forskare större möjligheter att lättare byta 

inriktning och fokus under undersökningsprocessen, jämfört med en kvantitativ forskares. Dock 

finns det flertalet nackdelar med den kvalitativa forskningsmetoden för vilka det nu ska 

redogöras. För det första anses metoden ha alldeles för subjektiva inslag. Undersökningens 

resultat bygger, enligt kritikerna, i alltför stor utsträckning på forskarnas uppfattning om vad som 

är relevant och påverkas av deras personliga förhållanden med undersökningspersonerna. Vidare 

visar sig styrkan med kvantitativa studier - att de är enkla att replikera - vara en svaghet för den 

kvalitativa. De kvalitativa undersökningarna är ofta ostrukturerade och beroende av forskarens 

egen uppfinningsrikedom vilket begränsar möjligheten att replikera en enskild studie. En 

ytterligare nackdel med kvalitativ forskning är svårigheten att generalisera en studies resultat 

utifrån enskilda observationer. Intervjuobjekten i en kvalitativ undersökning kan inte alltid anses 

vara representativa för populationen.25 Det induktiva förhållningssättet kan således ifrågasättas då 

detta förhållningssätt bygger på generaliseringar utifrån enskilda observationer.26 Slutligen har 

kvalitativa undersökningar beskyllts för bristande transparens, d v s det framgår sällan hur 

forskaren konkret burit sig åt vid insamling och analys av data.27  

  

                                                 
23 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 s 297f 
24 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 s 299 
25 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 s 318ff 
26 K. Artsberg, Redovisningsteori, 2005 s 68 
27 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005 s 320f 
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2.3. Val av metod 

 

Då vår uppsats syfte är att ta reda på hur stor vikt marknaden fäster vid Svensk kod för 

bolagsstyrning och hur den eventuellt reagerar gentemot bolag, vilka man inte anser följa koden 

på ett tillfredsställande sätt, är det rimligt att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetodik. 

Kvantitativ metod lämpar sig bättre vid undersökningar när informationen som söks är rimligt 

konkret och bekant för respondenterna samt när forskaren i förväg har stora kunskaper om 

specifika problem och tänkbara responser.28 Betingelserna stämmer inte överens med vår uppsats, 

då varken informationen som söks är konkret och bekant eller tänkbara responser är på förhand 

identifierade med tydlighet. Kvalitativ metod lämpar sig bättre för studium av komplexa sociala 

relationer eller invecklade samspelsmönster.29 Marknadens reaktioner på ”brott” mot koden torde 

kunna placeras in i den senare kategorin som invecklade samspelsmönster. Vad vi söker är en 

kvalitativ kontextuell bild av relationerna mellan marknaden och företagen, utifrån förklaringarna 

till avvikelse från koden. Även det induktiva förhållningssättet i den kvalitativa metoden är i linje 

med arbetets syfte, d v s utifrån de resultat vi får från den empiriska analysen ska nya teorier och 

förklaringar om marknadens respons på avvikelser från bolagskoden alstras. 

 

2.4. Intervjuer 

 

Inom den kvalitativa metodiken finns det flertalet olika metoder för att insamla material. 

Kvalitativa intervjuer är sannolikt den mest frekvent använda metoden i kvalitativ forskning och 

karaktäriseras av att de tenderar att vara mindre strukturerade än kvantitativa intervjuer. Vi har 

valt att arbeta med utgångspunkt från den kvalitativa intervjuns principer.  

 

Det finns två typer av struktur på kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och semistrukturerade. 

Inledningsvis kommer vi i intervjuerna att ha en strukturerad ansats, men kommer att lämna 

utrymme för intervjun att röra sig i olika riktningar. Vi har därför valt den semistrukturerade 

formen för vårt arbete. Motiven till detta är att vi vill ha svar på de frågor vi ställt upp, utan att gå 

                                                 
28 A. Bryman, Kvantitet och kvalitet, 1997, s. 130 
29 A. Bryman, Kvantitet och kvalitet, 1997, s. 131 
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miste om de fördelar som finns med mindre strukturerade inslag, som exempelvis de personliga 

reflektioner, som respondenterna kan tänkas ha i ämnet. Vidare har vi velat ha den flexibilitet och 

följsamhet som följer med ostrukturerade intervjuer, exempelvis finns utrymme för att inrikta 

intervjun mot det respondenten anser vara av vikt. Dessutom ges möjlighet att förtydliga frågor 

samtidigt som intervjuerna ger utrymme till fylligare och mer detaljerade svar. Samtidigt har vi 

också velat ha den ordning och struktur som en strukturerad intervju ger möjlighet till i form av 

en rudimentär intervjuguide.30 Termen innefattar här dock endast en kort minneslista över vilka 

frågeställningar som ska täckas under intervjun (se bilagor).  Ytterligare fördelar med 

strukturerade inslag är den validitet och reliabilitet detta leder till samt den förenkling av 

jämförelse mellan olika intervjuer som detta medför. 

 

En nackdel med intervjuer som metod för insamlande av empirisk data är den intervjuareffekt 

som kan uppstå. Borg beskrev fenomenet på följande sätt: 

 

”En stark vilja hos respondenten att göra intervjuaren till lags, en vag antagonism 

mellan intervjuaren och svarspersonen eller en tendens hos intervjuaren att försöka 

få fram sådana svar som stöder förutfattade meningar är exempel på faktorer som 

kan bidra till att resultaten från intervjuerna blir skeva”.31  

 

Intervjuareffekt är något som kan vara svårt att eliminera helt. Dock har vi under genomförandet 

av intervjuerna varit medvetna om problemet, vilket torde minska dess konsekvenser. 

 

2.5. Telefonintervjuer 

 

Efter beslutet av semistrukturerade kvalitativa intervjuer består nästa beslut av val mellan 

personlig intervju eller telefonintervju. Det som talar för telefonintervjuer är först och främst 

kostnads- och tidsaspekten. Att intervjua respondenterna personligen är kostsamt och kräver ofta 

en viss transportsträcka, vilket tar tid i anspråk. Vidare kan korrigeringar av felaktigheter enklare 

ske vid telefonintervju. Dessutom ger telefonintervjuer ytterligare en fördel genom att personen i 
                                                 
30 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s. 362f 
31 W. R. Borg, Applying Educational Research, 1981, s. 87 
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fråga inte lika lätt kan påverkas av faktorer hos intervjuaren (exempelvis ålder, etnisk bakgrund, 

klass o s v). Nackdelarna som kan uppstå är att personer inte alltid kan nås via telefon och därför 

inte täcks upp, d v s ett svarsbortfall kan förekomma. Detta ser vi inte som något större problem, 

då ett rimligt antagande är att de aktieägare vi vill nå har tillgång till telefon. En nackdel som inte 

lika lätt kan bortses från är dock det faktum att intervjuobjektet inte kan se intervjuaren. En del 

nyanser i kommunikationen kan då lätt gå obemärkt förbi - nyanser som möjligtvis kunde ha 

fångats upp i en personlig intervju. Samtidigt bör risken att det kan vara fel person man intervjuar 

beaktas, då det kan vara svårt att över telefon avgöra om det är rätt person man talar med.32 Vid 

en avvägning där nackdelarna med en telefonintervju ställs mot fördelarna - med uppsatsens 

problemformulering i åtanke – har vi dock ansett fördelarna väga tyngst. 

 

2.6. Intervjuobjekt 

 

För att ta reda på hur marknaden reagerar på Svensk kod för bolagsstyrning i allmänhet, men i 

synnerhet på avvikelser från den, har vi valt att intervjua tre kapitalförvaltare. Att intervjua 

enskilda aktieägare hade blivit svårt, eftersom populationen är så stor att det hade blivit svårt att 

skapa ett tillräckligt stort och representativt urval. Kapitalförvaltare har den fördelen, som 

intervjuobjekt i vår uppsats, att de representerar flera aktieägares intresse. För att minimera risken 

för snedvridning i undersökningen har vi valt ut två privata aktörer från näringslivet, en mindre 

och en större, samt en statlig. Då placerare ofta handlar aktier med utgångspunkt i tips från 

analytiker och journalister har vi även valt att intervjua en ekonomijournalist, för att på så sätt 

bidra till att ge oss en bredare bild av bolagskoden. Detta ger oss indirekt en förståelse för hur 

vanliga aktieägare kan tänkas reagera, förutsatt att de följer ekonomijournalisternas börstips. Vi 

täcker på så vis in både institutionella ägare och privata investerare. För att få ”professionens” 

syn på bolagskoden, har vi också valt att intervjua en bolagskodsexpert vid en av de större 

revisionsbyråerna i Sverige, tillika medlem i FAR:s revisionskommitté. 

 

                                                 
32 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder s. 140f 
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2.7. Genomförande av intervjuerna 

 
Intervjuerna har, som tidigare nämnts, genomförts per telefon. Till vår hjälp har vi använt oss av 

högtalartelefon, för att vi båda skulle kunna deltaga i intervjun. Fördelen med detta är att vi båda 

två kan ställa eventuella följdfrågor. Det är emellertid endast en av oss som lett intervjuerna och 

som ställt huvudfrågorna. För att spela in intervjuerna har en diktafon använts. De inspelade 

intervjuerna har sedan skrivits ned och använts som grund för de i uppsatsen återgivna referaten. 

Samtliga respondenter har varit samarbetsvilliga och intervjuerna har förflutit utan avbrott eller 

andra problem. Önskemål framfördes om att vi inte skullen citera några av respondenterna,  

varför vi har kodifierat samtliga respondenter.  

 

Då flera av svaren på intervjufrågorna blev allmänt hållna valde vi i efterhand att skicka 

kompletterade frågor via mail. Svar inkom från samtliga intervjuade.  De kompletterande 

frågorna inriktades mer mot hur koden påverkade de intervjuade personligen i deras arbete.  
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3. TEORI 

 

För att skapa en grundläggande förståelse för ämnet samt en referensram att utgå ifrån till den 

empiriska forskningen kommer vi i detta kapitel behandla de teorier som finns inom området. 

Fokus ligger huvudsakligen på Corporate governance med agentteorin och shareholder activism 

samt naturligtvis på Svensk kod för bolagsstyrning. 

 

3.1 Corporate governance 

 

Enligt kodgruppens definition i förarbetena till koden innebär Corporate governance följande: 

 

”Corporate governance, eller bolagsstyrning med en svensk term, handlar om att styra bolag på 

ett sådant sätt att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet och 

därigenom bidrar till samhällsekonomins effektivitet och tillväxt.”33 

 

Corporate governance är egentligen ett samlingsbegrepp på ett antal olika teorier som behandlar 

bolagsstyrning, däribland agentteorin och teorin om shareholder activism. Den gemensamma 

nämnaren kan sägas vara separationen mellan ägande och ledning. Ett centralt tema i begreppet är 

att målet för verksamheter ska vara att maximera aktieägarnas välstånd, vilket också är en del av 

essensen i citatet ovan. 

 

3.1.1 Agentteorin 

Agentteorin bygger på Berle och Means tankar från 1930-talet, kring separationen mellan ägande 

och kontroll.34 I dagens företagsekonomiska verklighet är det vanligt att rollerna ägare och 

                                                 
33 SOU 2004:130 s. 71  
34 A. A. Berle & G. C. Means, The modern corporation and private property, 1932, s. 119ff 
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ledning är separerade, åtminstone när det gäller större företag. Agentteorin belyser förhållandet 

mellan dessa parter och använder beteckningen principal för ägaren och agent för ledningen.  

 

Teorin baseras på ett antal antaganden. Först och främst antar man att både principalen och 

agenten är nyttomaximerande och att det råder en målkonflikt mellan dessa. Angående agenten 

antas det vidare att denne agerar opportunistiskt, begränsat rationellt och är riskavers. 

Möjligheten för agenten att bete sig opportunistiskt bottnar i det sista antagandet: att 

informationen mellan parterna är asymmetrisk. 35 

 

Ett av problemen som agentteorin belyser är att aktieägarnas (principalens) krav på avkastning 

kan komma i konflikt med ledningens (agentens) intressen. Ledningen har incitament att låta 

företaget växa, då detta ger makt och är förknippat med en skicklighet hos ledningen att styra ett 

växande företag. Företagets tillväxt gynnas självklart inte av utdelningar, vilket däremot tacksamt 

accepteras av aktieägarna. 36  

 

Antagandet om asymmetrisk information mellan agenten och principalen leder, enligt agentteorin 

till, ytterligare ett problem. Vanligen har agenten ett informationsövertag som gör att han har 

möjligheten att agera opportunistiskt. Det är informationsövertaget som ger upphov till 

agentkostnaderna. Dessa består huvudsakligen av två delar: -dels de direkta kostnader bolaget har 

för övervakning (se nedan) mm, dels skillnaden mellan vad företaget skulle vara värt om 

ledningen (i detta fall agenten) inte misskött sig och vad det faktiskt är värt.37 Att minska 

agentkostnaderna är ett viktigt mål för företag och kan huvudsakligen ske på två olika sätt. Dels 

kan man binda agenten till principalen genom olika kontrakt. Dessa kan delas in i 

beteendekontrakt och produktionskontrakt. Under kategorin beteendekontrakt finner vi 

exempelvis lönekontraktet. Innebörden av detta är att agenten erhåller en fast lön för sin vistelse 

på arbetsplatsen alldeles oavsett effektiviteten. Nackdelen är att ingen målgemenskap skapas 

mellan principalen och agenten. Produktionskontrakt å andra sidan bygger på att agenten belönas 

efter prestationen som utförs. Ett exempel på produktionskontrakt är det s k tvångskontraktet där 

agentens lön är betingad av att kontraktets villkor uppfylls. Nackdelen med denna kontraktsform 

                                                 
35 C. Nygaard & L. Bengtsson, Strategizing, 2002, s.82 
36 Jensen, M. C. (1986)  
37 Jensen, M. C. & Meckling, H (1976) 
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är att agenten inte får incitament att prestera mer än det minimikrav som uppställs i kontraktet.38 

Dessutom kan det leda till ineffektiva kontrakt, eftersom agenten troligtvis inte skulle acceptera 

ett tvångskontrakt där han inte vet att han med säkerhet kommer att uppnå de uppsatta målet.    

 

Det andra tillvägagångssättet man kan använda för att minska agentkostnaderna är övervakning 

(monitoring), vilket innebär att principalen försöker åstadkomma symmetrisk information genom 

övervakning av agenten. Två exempel på övervakning är årsredovisningen och revisionen.39   

Genom övervakning minskas agentens möjligheter till opportunistiskt beteende. 

 

3.1.2 Shareholder activism 

Vid stora företagsskandaler ses ofta aktieägarna som helt oskyldiga. En relevant fråga att ställa är 

om inte aktieägarna själva borde ta större ansvar för det bolag de de facto är delägare i.  

 

Aktieägare kan ingalunda ses som en homogen grupp, utan dessa är istället en brokig skara med 

olika egenskaper, bl a beträffande förmögenhet, investeringshorisont etc. Den primära 

indelningen brukar dock göras mellan investerare och institutionella ägare. Investerarna är 

vanliga privatpersoner som investerar i aktier medan de institutionella ägare är de som placerar åt 

vanliga individer.  Exempel på institutionella ägare är pensionsfonder, försäkringsföretag, 

aktiefonder och andra portföljförvaltande institutioner.40 

 

I sin bok Corporate governance drar författarna Kenneth A. Kim och John R. Nofsinger en 

parallell till hur husägare skyddar sin egendom. Polisens uppgift är bland annat att se till att 

inbrott inte ska ske, men självklart är detta något som inte går att garantera och husägaren måste 

därför skydda sig även på andra sätt, t.ex. installera ett larm, teckna försäkring m m. På samma 

sätt menar författarna att aktieägarna inte enbart kan förlita sig de reguljära kontrollsystemen. 

 

Möjligheterna för aktieägare att påverka företaget de äger aktier i är väldigt varierande. Många 

aktieägare äger poster så små att det kan vara väldigt svårt att göra sin röst hörd. Dessutom måste 

                                                 
38 C. Nygaard & L. Bengtsson, Strategizing, 2002, s.87 
39 Andrén, N., et al Finansiering, 2003, s.75 
40 SOU 2004:47 s. 23 
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resultatet av den möda det krävs att lämna förslag på bolagsstämma mm, delas med alla andra 

aktieägare.41 De institutionella ägarna har däremot en helt annan ställning och bör ha större 

möjligheter att influera ledningen. I Sverige har det institutionella ägandet ökat kraftigt de senaste 

decennierna, från 25 % 1950 till dagens 85 %.42 Av tradition skiljer sig även den svenska 

ägarstrukturen från exempelvis den i Storbritannien och i Förenta staterna på så sätt att ägandet i 

svenska börsbolag traditionellt domineras av en eller ett fåtal ägare.43 Indelningen i A- och B-

aktier försvårar också möjligheterna till ägarstyrning för många grupper.  

 

Det finns ingen formell definition på begreppet Shareholder activism, men alla aktieägare som 

utnyttjar sin rösträtt, lämnar förslag till bolagsstämman etc torde kunna bedömas som aktiva 

aktieägare. Som nämndes tidigare, har de institutionella ägarna betydligt större möjligheter att 

agera såsom aktiva ägare. Eftersom deras aktieposter är större, är det också lättare att få 

kostnaden för att vara aktiv täckt av den ökade avkastningen som därigenom kan uppnås.44 

Dessutom finns det studier som visar att förslag från institutionella ägare har större chans att gå 

igenom, jämfört med förslag som läggs fram från privata investerare.45 Det är emellertid ingen 

självklarhet att de bara p g a att möjligheten att vara aktiva finns, också utnyttjar denna. Man 

skulle kunna tänka sig att de helt enkelt säljer ut sina innehav i de bolag de är missnöjda med, det 

man med finansspråk kallar ”Wall street walk”.46 En sak som dock talar för ett aktivt ägande från 

de stora institutionernas sida är att deras tillgångar är så stora att de inte kan avyttras utan att 

priset drivs ner, vilket då kan orsaka stora förluster. Dessutom är många institutioner, exempelvis 

stora pensionsfonder, inriktade på att följa index, vilket gör att man inte kan sälja av stora 

innehav hur som helst.47 

 

I USA finns det regleringar som fastställer hur stor andel av ett företag som olika fonder får äga. 

Pensionsfonderna arbetar under lösare tyglar än vanliga aktiefonder och kan följaktligen äga 

större andelar, vilket leder till att de har än större möjligheter till att vara aktiva ägare. Därför har 

                                                 
41 Huddart (1993) 
42 SOU 2004:47 s. 178 
43 SOU 2004:130 s. 54 
44 Shleifer & Vishny (1986) 
45 S. Gillan & L. Starks (2000) 
46 K. A. Kim & J. R. Nofsinger, Corporate governance, 2004 
47 S. Gillan & L. Starks (2000) 
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mycket av debatten kring Shareholder activism handlat om just pensionsfonder. Skillnader i 

aktivitetsgrad är dock stora mellan publika och privata pensionsfonder.48  

 

Även om aktivt ägande har ökat råder det delade meningar om dess effektivitet. Förespråkare för 

shareholder activism hävdar att bland annat att aktivt ägande utgör ett kontrollinstrument som alla 

företagets ägare tjänar på. Vidare menar man att det hjälper ledningen att förbättra verksamhetens 

långsiktiga lönsamhet. Motståndarna, å andra sidan, hävdar att fondförvaltare saknar den rätta 

kunskapen som krävs för att ge råd till ledningen och att deras primära roll endast är att förvalta 

placerarnas pengar.49 

 

3.2 Svensk kod för bolagsstyrning 

3.2.1 Historik 

Med bakgrund av de många företagsskandalerna under senare tid och, efter att ha 

uppmärksammat utvecklingen av SOX i USA och framförallt Combined Code i England50, har 

EU förordat att varje medlemsstat ska utforma en egen nationell kod för bolagsstyrning.51 

Koderna skulle bygga på principen om comply or explain (följ eller förklara, se förklaring 

nedan). 

 

 I Sverige tillsattes så den 5 september 2002 en kommission samman, den s k 

Förtroendekommissionen med Erik Åsbrink som ordförande, för att analysera huruvida ett behov 

av ”åtgärder som säkerställer förtroendet för det svenska näringslivet” förelåg..52 

Förtroendekommissionen bildade i oktober 2003 en arbetsgrupp med nio ledamöter53 som kom 

att få namnet Kodgruppen.54 Tre av arbetsgruppens medlemmar handplockades från 

                                                 
48 K. A. Kim & J. R. Nofsinger, Corporate governance, 2004 s. 82 ff 
49 S. Gillan & L. Starks (2000)  
50 Å. Ehlin; P. Halling & E. Precht (2004) 
51 Den sk Wintergruppens rapport – Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory 
framework for company law in Europe, 4 november 2002.  
52 SOU 2004:47 s. 3 
53 C. Svernlöv, Bolagskoden, 2005, s V 
54 http://www.regeringen.se/sb/d/2923/a/18323 
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Förtroendekommissionen och övriga sex från organ och organisationer inom näringslivet.55 

Arbetsgruppens uppgift var att utveckla ett förslag till en svensk kod för bolagsstyrning. Arbetet 

ledde fram till Svensk kod för bolagsstyrning, Förslag från kodgruppen.56 Denna avlämnades 21 

april 2004.  

 

Med bakgrund av vad kodgruppen kom fram till tillkallade regeringen den 30 september 200457 

en kommitté som även den – risken för förväxling till trots – kom att få namnet ”Kodgruppen”.  

Anledningen till att både arbetsgruppen och kommittén fick detta namn är, enligt Johan Danelius 

från Justitiedepartementet, att sammansättningarna var i allt väsentligt densamma.  Till 

ordförande utsågs Erik Åsbrink från Förtroendekommissionen. Kommitténs uppgift var att 

utvärdera remissinstansernas synpunkter på arbetsgruppens förslag.  Den 16 december samma år 

lämnade kommittén ifrån sig sitt betänkande, som kom att få namnet Svensk kod för 

bolagsstyrning, Betänkande från kodgruppen.58 Av arbetsgruppens förslag framgick att avsikten 

var att koden skulle tillämpas från och med halvårsskiftet (1 juli) 2005. Ingen av 

remissinstanserna hade några synpunkter på detta och således ska företagen i sina redovisningar 

för 2005 beakta Svensk kod för bolagsstyrning. Till en början kommer koden att gälla för 

samtliga svenska bolag på A-listan och för Svenska bolag på O-listan med ett marknadsvärde 

över 3 miljarder.59 

 

3.2.2 Regler 

Reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning utgör – till skillnad från amerikanernas Sarbanes Oxley 

Act – inte lagtext. Istället har koden karaktären av självreglering enligt principen ”följ eller 

förklara”. Koden innebär således inte att samtliga regler måste följas, men väljer man att inte 

följa koden måste en godtagbar förklaring till varför man inte gjort det lämnas. Den 

internationella benämningen för denna princip är ”comply or explain”, vilken tillämpas i flera 

                                                 
55 De organ och organisationer inom näringslivet som tillsammans med staten var de ursprungliga uppdragsgivarna 
är FAR, Fondbolagens förening, Näringslivets Börskommitté, Stockholmsbörsen, Stockholms Handelskammare, 
Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareförening, Svenskt Näringsliv, Sveriges Aktiesparares Riksförbund 
och Sveriges Försäkringsförbund. SOU 2004:130 s 67f 
56 SOU 2004:46 
57 Johan Danelius, Justitiedepartementet, 27 april 2006 
58 SOU 2004:130 
59 C. Svernlöv, Bolagskoden, 2005, s VI 
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utländska koder.60 Tidigare har det oklarhet rått, angående hur ”följ eller förklara” ska tolkas. 

European Corporate governance Forum publicerade med anledning av detta ett uttalande, som 

klargjorde principen. Uttalandet behandlas senare i uppsatsen. European Corporate governance 

Institute bevakar implementeringen av följ eller förklara-principen i EU-länderna.61 På hemsidan 

beskriver man sig själva: 

 

“The ECGI is an international scientific non-profit association. We provide a 

forum for debate and dialogue between academics, legislators and practitioners, 

focusing on major Corporate governance issues and thereby promoting best 

practice.”62  

 

Fördelen med ”följa eller förklara”-principen är att man kan lägga ambitionsnivån på en högre 

nivå än vad som annars hade varit att anse som rimligt att kräva från samtliga bolag genom 

lagstiftning.63 European Corporate governance Forum anser att principen utgör en mer effektiv 

reglering, jämfört med en lagstiftning på området. Empirin visar också att principen leder till 

bättre bolagsstyrning.64 

 

Vissa remissinstanser framförde synpunkter på att koden i vissa fall berör frågor som redan finns 

behandlade i aktiebolagslagen och att detta faktum kunde leda till tolkningsproblem. Kommittén 

har antagit en tydlig riktlinje i dessa fall: ”Självfallet gäller lag framför självreglering”.65 

 

Val av styrelse är en punkt som regleras i koden. Processen skall enligt 2:a punktens inledande 

text vara transparent och ge alla aktieägare möjlighet att påverka. Vidare är några av de viktigaste 

reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning är reglerna i punkt 3.2 om styrelsens sammansättning 

och oberoende. Dessa regler skiljer sig från tidigare praxis.66 En majoritet av styrelsen skall enligt 

3.2.4, vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 3.2.5 fastställer vidare att 

                                                 
60 SOU 2004:130 s. 75 
61 C. Svernlöv (2006) 
62 http://www.ecgi.org/organisation/overview.htm 
63 SOU 2004:130 s. 75 
64 C. Svernlöv (2006) 
65 SOU 2004:130 s. 13 
66 N-O Ollevik (2004) 
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minst två av de oberoende ledamöterna dessutom ska vara oberoende i förhållande till bolagets 

större aktieägare. 

 

För den finansiella rapporteringen ansvarar enligt 3.6 styrelsen. I förslaget från arbetsgruppen 

fanns ett krav på rättvisande bild i de övergripande principerna, vilket togs bort i kommitténs 

betänkande. Möjligen kan detta vara resultatet av den strävan, som beskrivs i inledningen till 

kommitténs betänkande, att begränsa omfånget av saker som anses självklara.67 Enligt 3.6.1 skall 

det av årsredovisningen tydligt framgå på vilket regelverk denna grundas. Enligt 3.6.2 skall 

styrelsen och VD:n i årsredovisningen lämna en försäkran av innebörd att årsredovisningen är 

upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att de lämnade uppgifterna stämmer 

överens med de faktiska förhållandena samt att ingenting av väsentlig betydelse utelämnats. 

 

Vidare ställer koden upp en rad regler gällande styrelsen och styrelsearbetet. Bland annat handlar 

reglerna om styrelsens uppgifter, dess storlek och sammansättning samt dess arbetsformer. Den i 

media mest omdiskuterade regeln är dock den om den interna kontrollen som nämns i 3.7. Enligt 

denna punkt ansvarar styrelsen för bolagets interna kontroll, ”vars övergripande syfte är att 

skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar”.68 Regeln i 3.7.2 stipulerar att styrelsen 

varje år ska avge en rapport om hur den interna kontrollen - till den del den avser den finansiella 

rapporteringen - är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. 

Rapporten skall dessutom granskas av bolagets revisor.  

 

För att komma till rätta med den senaste tidens bonusskandaler föreskriver regel 4.2.3 att beslut 

om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen skall tas av 

bolagsstämman. 

 

Många av de nya reglerna syftar till ökad informationsgivning. Bolaget måste bland annat lämna 

information om ersättning till bolagsledningen och förslag till revisor och deras arvodering. 

Dessutom skall till årsredovisningen bifogas särskilda rapporter. Utöver rapporten om den interna 
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kontrollen, skall till årsredovisningen även en rapport om bolagsstyrningsfrågor bifogas. I denna 

rapport skall bland annat avvikelser från koden anges och motiveras.   

 

Även kallelse till bolagsstämma regleras i koden. Enligt arbetsgruppens förslag fanns det en fast 

tidsgräns på sex månader före ordinarie bolagsstämma som offentliggörandet skulle ske. Detta 

ändrade sedan kommittén och i dess betänkande skall bolaget ”senast i samband med tredje 

kvartalsrapporten och så snart styrelsen beslutat att hålla extra bolagsstämma” offentliggöra 

detta.69 

 

3.2.3 Förvaltning av koden 

I Sverige har ett särskilt kollegium för bolagsstyrning, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

inrättats, vilket har till uppdrag att främja en god utveckling av bolagsstyrningsfrågor i svenska 

noterade företag. Arbetet består främst i att analysera den praktiska tillämpningen av den svenska 

bolagskoden. Kollegiets uppgifter består mer exakt av att: 

• följa debatten inom området och tillämpningen av koden. 

• sammanställa och analysera erfarenheter från tillämpningen av koden. 

• följa utvecklingen av lagstiftningen inom området. 

• följa den internationella utvecklingen av bolagskoder. 

• uppdatera koden samt att förmedla detta till de parter förändringarna berör.70 

Enligt en artikel i Balans bör organet dock inte ha några synpunkter på styrelsernas omdöme vad 

gäller avvikelser från koden eller på förklaringarnas kvalitet. Denna bedömning bör istället göras 

av aktieägarna och marknaden.71 

 

3.2.4 Harmoniseringsarbetet inom EU 

Internationellt sett görs det försök från EU-håll att öka harmoniseringen på 

bolagstyrningsområdet mellan olika nationella koder. Beträffande principen ”följ eller förklara” 

har European Corporate governance Forum ställt upp tre kriterier för att principen ska kunna 
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tillämpas på ett tillfredsställande sätt. Det första är att det måste finnas en verklig skyldighet att 

följa principen. I Sverige regleras inte detta i lag, utan hänsyn tas till detta via noteringsavtal. Det 

andra kriteriet är en hög nivå av transparens vilket leder till att förklaringarna måste vara 

sammanhängande och precisa. Slutligen måste aktieägarna ha möjlighet att hålla bolagsstyrelsen 

ansvarig för sina beslut att följa eller förklara.  

 

Andra generella riktlinjer som European Corporate governance Forum framhåller är att länderna 

särskilt bör granska bolag som har få eller endast en dominerande aktieägare.  Forumet uppmanar 

dessutom medlemsstaterna att anordna någon form av uppföljning av bolagsstyrningskoderna.72 

 

I övriga Europa pågår för närvarande arbetet med att ta fram nationella koder för Corporate 

governance. Det mest kända exemplet är den brittiska Combined Code som utkom 1998 efter en 

lagstiftningsprocess som inleddes 1992 med Cadbury-rapporten för att följas av Greenbury- och 

Hampel-rapporterna.73 Närmare exempel på förslag på koder för Corporate governance är Norges 

”Eierstyrning og selskapsledelse”, Danmarks ”Rapport om selskabsledelse” och Finlands 

”Corporate governance Recommendations for Listed Companies”.74 

 

3.3 Teoretisk referensram 

3.3.1 Ökad informationsgivning 

Med de två traditionella metoderna för att minska agentkostnaderna i beaktande, d v s bindning 

eller övervakning, kan bolagskoden ses som ett exempel på det senare. Agentkostnaden bottnar 

som bekant ursprungligen i den informationsasymmetri som finns mellan principal och agent. 

Hade principalen haft fullständig information om agenten hade antagandet om asymmetri fallit 

tillsammans med antagandet om opportunistisk agent. Känner principalen till agentens minsta 

rörelse finns ju inget utrymme för denne att agera opportunistiskt och någon agentkostnad kan 

således inte uppstå. Bolagskoden kan, enligt oss, ses som ett övervakningsinstrument som 

minskar informationsasymmetrin, då många av de nya reglerna syftar till just ökad 
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informationsgivning. Koden förmedlar ju mer kunskap till principalen (ägaren/ägarna), vilket då 

innebär, att agentkostnaderna minskar. 

 

Svensk kod för bolagsstyrning kan också ses som ett verktyg för att fylla igen tomrummen då 

shareholder activism inte fungerar som det bör. Detta nämnde bland annat Hennes & Mauritz 

indirekt i sitt remissvar till kodgruppen, där man framhävde att bolagskoden inte skulle vara 

nödvändig för ”bolag med en tydlig och aktiv privatägare”.75 Dessutom kan man tänka sig att 

den ökade informationsgivning som koden innebär också kan leda till bättre grundade förslag 

från ägarna. Detta skulle innebära att ett av argumenten mot ökad shareholder activism, att ägarna 

inte skulle vara i stånd att ge ledningen råd pga att de skulle vara sämre insatta, försvagas.  

 

3.3.2 Kontrollsystem 

Enligt den tidigare nämnda parallellen som Kim & Nofsinger drar i Corporate governance är 

polisens uppgift är att se till så att inbrott inte sker. På samma sätt kan bolagskoden ses som ett 

reguljärt kontrollsystem för företagen. Kodens uppgift är att se till så att bolagsstyrningen sker på 

ett korrekt sätt och att minimera övertramp.  För att övervaka implementeringen av koden i 

Sverige har dessutom Kollegiet för svensk bolagsstyrning inrättats. Arbetet består främst i att 

analysera tillämpningen av bolagskoden genom att bl a följa debatten inom området, 

sammanställa erfarenheter samt att följa utvecklingen av lagstiftningen, både nationellt och 

internationellt och att förmedla detta till berörda parter. Som tidigare nämnts ska organet dock 

inte ha några synpunkter på avvikelseförklaringarna, eftersom det hävdas att denna bedömning 

snarare bör göras av aktieägarna och av marknaden. På ett mer internationellt plan utövas kontroll 

över bolagskoderna bland annat av European Corporate Governance Forum, vars uppgift är att 

vara ett forum för en debatt kring bolagsstyrningsfrågor. Huvudpunkten i Corporate governance 

är att målet för verksamheter ska vara att maximera aktieägarnas välstånd och bolagskoden kan 

ses som ett verktyg för att underlätta detta.   
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Ofta litar aktieägarna lite för mycket på de olika kontrollinstrumenten och många frågar sig om 

inte aktieägarna själva borde ta ett större ansvar för de bolag som de faktiskt är delägare i, t.ex. 

genom att vara mer aktiva med att ställa ledningen till svars för sitt agerande. 

 

3.3.3 Institutionellt ägande 

Institutionella ägare innehar betydligt större aktieposter än den genomsnittlige privatinvesteraren 

och har därför större möjligheter att vara aktiva ägare. Detta eftersom de lättare kan få kostnaden 

för att vara aktiv täckt av den ökade avkastningen som kan uppstå. Annorlunda uttryckt uppstår 

skalfördelar för institutionella ägare.  

 

De institutionella ägarna kan inte heller sälja av sitt innehav i bolag de är missnöjda med, på 

samma sätta som privatinvesterare, d v s det som på finansspråk kallas ”Wall street walk”. 

Anledningen till detta är bl a att deras tillgångar ofta är så pass stora att de inte kan avyttras utan 

att priset på den aktuella aktien faller, p g a den plötsliga utbudsökningen. En annan orsak är att 

många stora fonder har som mål att följa index, vilket också gör att man inte kan avyttra aktier 

som man vill. Mot bakgrund av detta kan man anta att de institutionella ägarna reagerar på 

bolagskoden på ett sätt som är skiljt från privatinvesterarna. Dessutom är de förra troligen också 

bättre insatta i koden än de förra.  
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4. EMPIRI 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de svar vi har fått från intervjuobjekten. Empirin delas 

upp i tre delar: Intervjuerna med kapitalförvaltarna, intervjun med ekonomijournalisten och 

intervjun med revisorn.  Intervjuerna kommer sedan att sammanställas i en sammanfattning, där 

även de gemensamma huvuddragen kommer att utkristalliseras.    

 

 

4.1 Intervju med ekonomijournalist 

 

Frågorna till X, ekonomijournalist på en större nyhetsbyrå, finns bifogade i bilaga 1. Ett referat 

av intervjun följer nedan: 

 

Enligt X har den svenska bolagskoden mindre betydelse ur informationshänseende än vad 

motsvarande koder har internationellt sett, eftersom vi i Sverige har relativt bra ordning på 

näringslivet. Personligen tittar X inte alls på koden vid företagsanalyser. Istället fäster han 

huvudsakligen uppmärksamheten på, som han uttrycker det, ”den nedersta raden”, d v s på det 

redovisade resultatet.  

 

Bland kodens regler tycker han, i sin egenskap av ekonomijournalist att de viktigaste reglerna är 

de med etiska inslag, exempelvis ”vad ledning bör, får och skall göra”. Dock finns här ett 

överlapp mellan bolagskoden och aktiebolagslagen då även denna reglerar en del av dessa frågor. 

 

X anser vidare inte att exempelvis kostnadsskäl kan anses vara en godtagbar förklaring för 

företag som väljer att inte följa koden. Företag som inte kan stå för de kostnader koden innebär 

bör ej heller vara noterade på börsen. Dispens kan dock utdelas för omorganisationer och 

liknande.  
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Frågan om bolagskodens framtid besvaras med att det vi nu sett - kodens korta livslängd till trots 

- är kulmen på bolagskodens effekter på näringslivet.  Nästa steg kommer troligtvis att bli en 

uppmjukning av kodens regler.  

 

Spontant fördes även under intervjun en diskussion kring shareholder activism, där X ansåg att 

det successivt hänt mycket i Sverige under de senaste åren. Som exempel nämndes budet på 

Gambro där Föreningssparbanken, som institutionell ägare, satte sig på tvären. Vidare börjar 

institutionella ägare ställa högre etiska krav på styrningen. Även kodens politiska aspekter 

påpekades, bl a ansåg X att ”koden blir lite av en piska för företagen att sköta sig”.  

 

4.2 Intervju med kapitalförvaltare 

4.2.1 Kapitalförvaltare A 

Frågorna till A, som är kapitalförvaltare för en större pensionsfond, finns bifogade i bilaga 3. 

Nedan följer ett referat av intervjusvaren: 

 

Första frågan är hur viktig koden är ur informationshänseende, i förhållande till annan 

information som bolagen måste lämna ifrån sig. Denna fråga besvarar A med att den är väldigt 

sekundär, då all annan information bland annat innefattar resultaträkning och balansräkning, d v s 

sådan information som har med den reella verksamheten och utfallet att göra. Kodinformationen 

är viktigast ur perspektivet ”följer man eller följer man inte”. Följer man inte koden är frågan om 

man har förklarat den på ett fullgott sätt. A anser vidare koden har underlättat för dem som ägare 

genom att skapa ett ramverk, ett ”körschema för bolagen”, så att de vet vad som förväntas av 

dem ur ett formaliaperspektiv. Med koden vet styrelsen/ledningen vad de ska fokusera på, vilket 

gör att man från kapitalförvaltarnas sida kan koncentrera sig på andra typer av frågor som inte är 

formaliarelaterade: ”Koden underlättar på marginalen vårt dagliga arbete, och den skapar - 

genom ett ramverk att följa för bolagen - möjligheter att fokusera på mer verksamhets- och 

strategirelaterade frågor.” På det sättet kommer således koden att i framtiden kunna påverka A:s 

arbete så att han som förvaltare kan fokusera mer på operativa och strategiska frågor som inte 

direkt har med koden att göra.  
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Ser man på stora kontra små/medelstora företag så skiljer sig effekterna av kodens 

implementering åt.  För de större företagen innebär koden inga stora förändringar i arbetet, 

eftersom de ändå har följt andan i koden sedan tidigare. För mindre bolag innebär koden däremot 

en ny typ av dokumentation och administration, vilket blir en ökad arbetsbörda. 

 

Nästa fråga är vad som utgör en godtagbar förklaring för att inte följa koden. A menar att det är 

svårt att ge ett generellt svar. För att exemplifiera nämns därför kostnadsskäl.  Svaret på denna 

fråga går ut på att det inte – som koden ser ut idag – finns några avsnitt i koden som skulle vara 

så betungande att de inte skulle innebära väsentliga kostnader att följa. Att nämna kostnadsskäl 

som förklaring skulle således enligt A vara lite underligt. A tillägger att han är positiv till ”följ 

eller förklara-principen”: ”Koden är uppbyggd på ett bra sätt ur det här följ- eller 

förklaraperspektivet och det kan ju vara två bolag som är relativt lika och ett bolag följer och ett 

förklarar, vi kan då välja båda två”. 

 

Vid missnöje vid en förklaring, eller med ett bolags bolagsstyrning i stort, som är den tredje 

frågan vi ställde i intervjun, förordnar A främst att initialt föra dialog. A skulle fråga företaget 

varför man agerat som man gjort, om det skulle röra sig om en uppseendeväckande fråga. Detta 

är enligt A att anse som standardförfarande oberoende av vilken ägarandel man har i det aktuella 

företaget. Dock har man i majoriteten av portföljerna relativt stora ägarandelar i de bolag man är 

ägare i.  

 

Ett regelområde som fokuseras mer på än andra är styrelsebiten, främst avseende oberoendet. På 

detta område har fondförvaltarbolagets medarbetare under våren varit ute och fört dialoger med 

företagen. Vidare anser A är det viktigt att koden ger ett tydligt ramverk avseende 

valberedningsbiten, d v s vissa begränsningar på antalet styrelseledamöter som är med i 

valberedningen, hur man utser denna och vem som ska vara ordförande o s v. Detta har, enligt A, 

koden lyckats med på ett bra och tydligt sätt. Det viktigaste är dock att koden gör företagen 

uppmärksamma på kontrollprocessen och att man säkerställer att de kontrollsystem man har är 

tillräckliga, sedan är det inte lika viktigt om det mynnar ut i en rapport som ”ser ut lite si och 

så”. Detta är mer en kommunikativ fråga mot marknaden för att övertyga denna.  
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I framtiden tror A att koden kommer utvecklas på så sätt att de delar som visar sig vara mindre 

bra kommer att korrigeras medan andra, som är bättre, kommer att stå kvar. Fel i koden kommer 

att upptäckas av marknaden. Om exempelvis alla skulle bestämma sig för att inte följa koden utan 

istället väljer att förklara visar detta på ett tydligt sätt att det är något fel i koden. Beroende på hur 

koden utvecklas kommer också förvaltarna att ta mer eller mindre hänsyn till den. Ett exempel på 

hur kapitalförvaltarna tar hänsyn till koden är att för ett företag som avviker från koden, och inte 

kan förklara det på ett tillfredsställande sätt, ”kan en varningsflagga hissas”.  

 

4.2.2 Kapitalförvaltare B 

Kapitalförvaltare B arbetar för ett mindre fondförvaltningsföretag. Frågorna är desamma som till 

A och står således att finna i Bilaga 3. Nedan följer ett referat av intervjusvaren: 

 

Koden har enligt B mindre betydelse än all annan information i årsredovisningarna. Enligt honom 

tittar man på informationen från koden men fäster inte särskilt stor vikt vid den. Detta kan dock 

delvis bero på att den är så pass ny som den är.  Det område som uppges vara viktigast är annars 

belöningssystem.  

 

Kostnadsskäl är enligt B inte en godtagbar förklaring för att avvika från koden. Detta gäller dock 

inte mindre företag där en sådan förklaring kan accepteras. I övrigt är det svårt att säga vad som 

är en godtagbar förklaring men B menar att det generellt måste vara en väldigt speciell situation 

som gör att man inte kan följa koden.  

 

Fondförvaltningsföretagets reaktioner på en icke tillfredställande förklaring är att sälja av 

aktierna. Man anser att, kodens underordnade betydelse ur informationshänseende till trots, det är 

viktigt att koden följs: ”Att inte sköta uppförandekoderna kan ju tyda på att andra fel finns.”  

 

Någon dialog med bolaget förs inte eftersom man är ett litet förvaltningsbolag och därför inte 

anser sig ha de resurser som erfordras. 
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B säger att koden inte har någon större påverkan på deras arbete, med en reservation för att den 

möjligen kan göra dem uppmärksamma på om ett bolag missköter sig och att man då väljer att 

inte investera i det bolaget.  

 

Slutligen anser B att koden kommer att öka i betydelse inom en femårsperiod.  

 

4.2.3 Kapitalförvaltare C 

Kapitalförvaltare C arbetar för en större statlig institution och är specialiserad på ägarfrågor. 

Frågorna som ställdes under intervjun finns bifogade i bilaga 3. Nedan följer ett referat av 

intervjun: 

 

C anser det vara svårt att gradera betydelsen av koden i förhållande till annan information och 

betonar att det är väldigt mycket annan information av betydelse som bolagen måste lämna. 

Totalt sett anser han dock att kodinformationen är av underordnad betydelse jämfört med annan 

information. Risken för att koden drunknar i allt informationsflöde finns, precis som med all 

annan information, men C tillägger snabbt att denna risk är väldigt liten och knappast behöver 

beaktas.  

 

På frågan om det finns något område i koden som är viktigare än de andra svarar C att det är 

beroende av vilken situation man befinner sig i. Dock är ersättningsnivåer till ledning och styrelse 

ett ämne som varit aktuellt under ett antal år och därför blivit viktigt i koden. Internkontroll är 

också viktigt, eftersom det är ett helt nytt område med större förändringar jämfört med vad som 

gällde tidigare.   

 

C anser att det kan finnas en rad olika förklaringar som kan godtas för att inte följa koden som 

kan godtas. Framförallt gäller detta för de av koden berörda mindre företagen. Här kan det vara 

acceptabelt att lämna förklaringar om kostnadsskäl, storlek på bolag och styrelse mm. Graden av 

flexibilitet menar han är beroende av det aktuella bolagets storlek. Sedan kan det finnas saker 

som det mindre bolaget tycker att man sköter på ett bättre sätt men som inte till 100 % uppfyller 

reglerna. Det finns ju många olika varianter på vad som är en godtagbar förklaring. Han tillägger 
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dock att man än så länge inte genomfört någon generell uppföljning för hur ”deras” bolag 

förklarat, men säger att en sådan uppföljning kommer att göras så fort bolagsstämmosäsongen är 

över.  

 

Reaktionerna på en icke godtagbar förklaring från deras sida uppges vara att först och främst föra 

en dialog. Enligt C förs ständigt löpande möten året runt med framförallt ordföranden för de 

företag man är delägare i. Detta gör man oberoende av om man är nöjda eller missnöjda med 

bolaget i fråga. Att föra en dialog med företag som inte lämnar en godtagbar förklaring ses som 

något naturligt och är bara delvis beroende av ägarandelen. Beträffande företag där ägarandelen 

är väldigt liten är man inte lika aktiva som ägare, dock finns det ingen tumregel. Ett argument 

som framförs för att föra löpande möten året om är att det underlättar för att föra en dialog vid 

eventuellt missnöje, om kontakten redan är etablerad.  

 

På frågan om hur koden påverkar det dagliga arbetet, svarar C att man nu inte behöver lika 

mycket tid för uppföljning av formaliafrågor (exempelvis att kallelse till bolagsstämma kommer 

ut i tid etc). Detta gör att man kan göra ett bättre jobb genom att man nu kan fokusera mer på 

”viktigare frågor om bolagsstyrning”.  

 

På fem års sikt tror C att fokus på koden har minskat. Dock har den fått ett mer allmänt 

genomslag vilket ger den ökad betydelse. Om fem år kommer även mindre och medelstora bolag 

att bli tvungna att följa koden, eftersom denna kommer att ses som en självkarhet. Detta ser C 

som positiv, då han menar att: ”Det är ju i de mindre bolagen som behovet av koden är som 

störst.”  

 

4.3 Intervju med bolagskodsexpert 

 

Y är expert på bolagskoden på en av de större revisionsbolagen, tillika medlem i FARs 

revisionskommité. 
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Y anser att bolagskoden är av mer statisk natur än övrig information i årsredovisningsrapporten d 

v s om allting fungerar som det ska bör informationen vara lika från år till år. Han menar vidare 

att informationen som kommer fram genom bolagskoden är av väsentlig karaktär och att den 

verkligen är till nytta för investerarna och andra intressenter, men att dessa ännu inte lärt sig vad 

informationen innebär och hur de skall utnyttja den. Detta märks tydligt då det nu (15 maj 2006) 

kommit ut ca 80 årsredovisningar (inklusive bolagsstyrningsrapporter/internkontrollrapporter) 

och frånvaron av debatt om dessa talar sitt tydliga språk. I dagsläget är kunskapsnivån låg om hur 

man bygger upp god internkontroll, hur den övervakas och hur man får den att fungera. Kunskap 

om de här frågorna ligger än så länge hos specialistavdelningarna, snarare än hos revisorerna. 

Inte heller analytikerna har ”haft frågorna på sin checklista”. 

 

Den andra frågan är om bolagskoden kan minska den informationsasymmetri som råder mellan 

ägare och ledning. Denna fråga besvarar Y med att det är den väsentliga informationen som ska 

nå ut till ägarna. Företaget måste med nödvändighet göra ett val, annars skulle man inte få göra 

annat än att informera.  

 

Det huvudområde inom koden som är viktigast anser Y är den interna kontrollen. Framförallt är 

den viktig för att den interna kontrollen blir förstärkt när företagen börjar jobba med dessa frågor. 

Den blir mer fokuserad och ändamålsenlig. Efter en tid ser också bolagen att det uppstår 

effektivitetsförbättringar. Välskötta bolag uppskattas också av marknaden och premieras i hög 

utsträckning av investerarna.  Viktigare är alltså själva processen att göra en internkontrollrapport 

och den effektivitetsförbättring detta för med sig för företaget, själva rapporten är det svårt för 

marknaden att utvärdera. 

 

Vidare anser Y att marknaden måste lära sig vad som är årsredovisning och vad som är annan 

information. Bolagen kommer enligt Y att ”banta ner” sina årsredovisningsdokument till att 

innehålla just den specifika information som ska ingå i en årsredovisning. Koden kommer också 

på sikt att publiceras på annat vis, i separata dokument eller kanske t o m på hemsidan. Detta för 

att undvika att företagen får årsredovisningar som ”ser ut som telefonkataloger”.  
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På nästföljande fråga svarar Y, att sådana förklaringar där man har en beskrivning av varför man 

inte gör på det sättet och att man har ett alternativ till lösning, utgör exempel på godtagbara 

förklaringar. Däremot duger inte förklaringar i stil med att man ”inte funnit någon anledning att 

göra någonting” eller att skriva”vi låter helt enkelt bli”. Inte heller kostnadsskäl anser Y vara en 

godtagbar förklaring: ” Det är som att säga att jag går inte till tandläkaren, så därför går jag 

nästa år istället och då kostar det ju inte dubbelt så mycket utan det kostar fem gånger så mycket, 

för då har jag fått hål i alla tänder”. Det måste finnas en bra förklaring och det måste finnas ett 

alternativ, annars har man bara hoppat över frågan.  

 

Slutligen spår Y att inom fem år kommer fler företag att följa koden, både av tvång och frivilligt. 

Arbetet kommer också att vara en helt naturlig del i hur man styr och leder ett företag. 

Marknadens kunskaper kommer också att ha ökat avseende hur man ska läsa och tyda 

rapporterna. Kreditinstituten kommer att använda sig av dessa och bevilja lån med förmånligare 

villkor till företag med god internkontroll jämfört med företag med sämre internkontroll. Andra 

fördelar med god internkontroll är att oegentligheter, d v s bedrägerier o s v, kommer att minska. 

IT anser Y också kommer vara ett område där kontrollen och säkerheten kommer att skärpas. 

Dessutom kommer IT-verksamheten inom företagen att bli mer enhetlig med hjälp av koden, när 

man går över till att ha ett gemensamt system för varje dotterbolag. Idag kan man se, framförallt i 

stora bolag, att det finns exempelvis väldigt många huvudboksystem. Icke homogeniserade 

system leder till ökade kostnader vid ett behov av förstärkt internkontroll. Dessa faktorer kan 

fungera som pådrivande för företag som inte befinner sig i längst fram i utvecklingen. 

 

4.4 Intervju med revisor 

 

Revisor Z arbetar på en av de större revisionsbyråerna och reviderar bl a ett bolag som följer 

koden.  

 

På frågan om kodens betydelse i förhållande till övrig information i årsredovisning svarar Z att 

bolagens intressenter kommer att läsa det. Dock anser hon att det finns mer ”matnyttig 
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information […] som kan ha större betydelse än vad som står i styrelsens rapport, så som det ser 

ut idag”.  

 

Regler som hon fäster större vikt vid är arbetet med redovisning och revisionsfrågor och 

styrelsens ansvar för dessa frågor. Hon nämner också att internkontroll och internrevision som 

viktiga delar och säger att styrelseledamöter tidigare fokuserat väldigt lite på detta. Z hoppas att 

koden ska innebära mer ansvar för styrelsen i dessa frågor.  På en följdfråga angående den interna 

kontrollen utvecklar Z sitt resonemang och menar att det inte är rapporten i sig som är det viktiga, 

utan att styrelsen börjar ägna mer tid åt dessa frågor. Som hon själv uttrycker det: ” Sen ska det 

avges en bolagsstyrningsrapport, där man ska gå igenom och redogöra för arbetet, men 

rapporten är ju ett slutändamål, det är ju resans gång som är det viktiga […]”.   

 

På frågan om vilka skäl som kan utgöra godtagbara förklaringar för att på vissa punkter inte följa 

koden nämner Z ekonomiska skäl och tidsskäl och säger att detta kan gälla för mindre företag. 

Hon tillägger dock att det inte är några ”gigantiska krav” som koden stipulerar och att koden 

riskerar att tappa i kraft om företagen i allmänhet väljer att inte följa den. Trots detta tror hon att 

tids- och kostnadsaspekter är några av de vanligaste problemen som företagen haft beträffande 

implementeringen av koden.  

 

För henne som revisor innebär koden mer arbete eftersom man från revisionsbyråns sida tvingas 

läsa igenom all information som lämnas i samband med den officiella årsredovisningen. För 

byrån innebär koden också tillfälle att sälja in mer konsulttjänster med anledning av denna.  

 

Z tror att koden är här för att stanna och att det i framtiden kommer att ställas högre krav på att 

den efterlevs. Eftersom många andra länder också har en kod vore det orimligt för oss att inte 

också upprätthålla en sådan i Sverige. 

 

 

 



 39

4.5 Sammanställning av intervjusvaren 

 

I vårt urval av intervjuobjekt har vi valt tre kapitalförvaltare, en ekonomijournalist, en expert på 

bolagskoden samt en revisor. Utifrån de lämnade intervjusvaren kan man sammanfattningsvis 

säga, att inställningen till koden är tudelad. Bolagskodsexperten är positivt inställd och anser att 

koden verkligen kan hjälpa placerarna i deras arbete (men att dessa ännu inte insett detta). 

Kapitalförvaltarna är mer likgiltiga och ifrågasätter kodens betydelse vid företagsanalyser. För 

den senare gruppen är koden av mer sekundär betydelse, underordnad såväl balans- och 

resultaträkningar som diverse nyckeltal, en uppfattning som även revisorn instämmer i. 

Ekonomijournalisten uppger att han överhuvudtaget inte tittar på koden i sitt arbete.  

 

På frågan om vilken del av koden som är viktigast skiljer sig svaren också åt. Exempel olika 

uppfattningar är kodens avsnitt om etiska aspekter, internkontroll, styrelse- och 

valberedningsbiten, samt belöningssystem/ersättningsnivåer till ledning och styrelse. De flesta av 

de intervjuade pekade dock på det faktum att flera företag inte är särskilt insatta i koden då den är 

så pass ny. Bolagskodsexperten anser att rapporten om internkontroll är klart viktigast och tror att 

denna del av koden också kommer att få betydligt större uppmärksamhet från marknaden i 

framtiden. Detta kommer att ske successivt i takt med att god respektive dålig internkontroll blir 

synligare och att kunskapen om koden blir större. Även revisorn nämner internkontroll som ett av 

de viktigare områdena i koden. 

  

Även på frågan om kodens framtida roll är spridningen på svaren stor. I det svarsspektrum som 

uppkommit kan ekonomijournalisten ställas på den sida som anser att koden kommer att få 

minskad betydelse, medan bolagskodsexperten och revisorn, med sina åsikter om kodens 

tilltagande betydelse, kan ställas på andra sidan. Kapitalförvaltarnas åsikter ligger närmare 

bolagskodsexpertens än ekonomijournalistens.  

 

En fråga där det råder något större enighet kring svaret, är vad som utgör en godtagbar ursäkt för 

att inte följa koden. Fyra av de intervjuade anser– till skillnad från kapitalförvaltare C och 

revisorn – ansåg att kostnadsskäl, d v s brist på resurser, inte var en godtagbar ursäkt för att inte 

följa koden. Kapitalförvaltare A formulerar sig så här ”I princip så ser jag nog att det finns inga 
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bitar i koden som skulle vara så betungande att de skulle innebära väsentliga kostnader”. 

Kapitalförvaltare B utesluter dock inte helt och hållet att man kan godkänna en förklaring rörande 

kostnadsskäl, men att det i så fall måste röra sig om ett i sammanhanget mindre företag. 

 

Kapitalförvaltarnas reaktioner på en icke godtagbar förklaring är kopplade till företagets storlek. 

Kapitalförvaltare A och C, som båda representerar stora aktörer i sammanhanget, betonar viken 

av dialog med företagen. Kapitalförvaltare B, som representerar ett mindre 

fondförvaltningsföretag, uppgav dock att man sålde av aktier direkt vid missnöje.  

 

Klart verkar i alla fall stå att koden hjälper kapitalförvaltarna i deras arbete och underlättar att 

göra arbetet bättre, genom att den avlastar dem i arbetet kring vissa formaliafrågor. Detta gör att 

man från ägar-/förvaltarhåll kan fokusera mer på operativa och strategiska frågor.  

 



 41

5. ANALYS 

 

I analysavsnittet kommer den empiri vi samlat in att kopplas till den teori och den teoretiska 

referensram vi tidigare har byggt upp och presenterat. I avsnittet kommer även författarnas 

personliga åsikter och reflektioner att lyftas fram. 

 

5.1 Vilka regler är viktigast? 

 

På frågan om ”vilka regler är viktigast i koden” gav empirin varierande svar. Tre av de 

intervjuade lämnade emellertid svar som stämde överens med varandra och ansåg att avsnittet om 

internkontroll var en viktig del i koden. Svarspridningen återfinns istället bland 

kapitalförvaltarna. En möjlig tolkning av denna spridning kan vara att det från deras håll inte 

finns någon del som man anser är speciellt viktig. En annan tolkning kan vara att olika förvaltare 

har olika preferenser och/eller att storleken på det förvaltade kapitalet har betydelse. En tredje 

förklaring kan vara att kunskapen om koden är för låg för att ge ett bra svar på denna fråga.  De 

tre som överensstämde med varandra i frågan var bolagskodsexperten, revisorn och förvaltare C 

på den statliga institutionen (som också förvaltar det största kapitalet av de tre kapitalförvaltarna). 

Dessa är också de som kan antas besitta störst kunskap om koden, vilket skulle kunna innebära att 

avsnittet om internkontroll kommer att få större betydelse när denna kunskap kommer ut till 

andra.  

 

En annan uppfattning, som kapitalförvaltare A, experten på bolagskoden och revisorn framförde, 

var att det viktigaste med koden inte är själva rapporten som koden resulterar i. Rapporten kan, 

enligt A, ”se ut lite si och så”, eller med revisorns ord: ” Sen ska det avges en 

bolagsstyrningsrapport, där man ska gå igenom och redogöra för arbetet, men rapporten är ju 

ett slutändamål, det är ju resans gång som är det viktiga […]”. Istället för den upprättade 

rapporten, är alltså det viktiga att koden är ett instrument som gör företagen uppmärksamma på 

kontrollprocessen och att man därför säkerställer att de kontrollsystem man har är tillräckliga. 
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Detta leder i sin tur till ökad effektivitet inom företaget. Redovisningsforskaren Gambling 

uttryckte denna tanke genom att dra en parallell till infödingarnas regndans. Genom att utföra 

vissa ritualer så känner människor säkerhet och kan gå vidare. Det är alltså detta med att redovisa 

som är viktigt och inte redovisningen som sådan.76  

 

5.2 Reaktioner på förklaringar 

 

Kapitalförvaltarnas reaktioner på icke godtagbara förklaringar skiljer sig åt. Storleken på de 

intervjuades företag, d v s förvaltarna/ägarna, kan enligt vår åsikt - vilken också bekräftas av 

teorin - ha betydelse. Teorierna om Shareholder activism säger ju att större ägare har större 

möjlighet att vara aktiva, vilket också visar sig i vår undersökning. Den mindre fondförvaltaren 

uppger att de troligtvis skulle sälja av aktier i bolag, som de är missnöjda med, det man med 

finansbranschens terminologi kallar ”Wall street walk”. Samtidigt uppgav den lite större 

förvaltaren att hans företag i första hand föredrar dialog med det aktuella bolaget och alltså åtar 

sig en mer aktiv roll. Enligt teorin skulle detta huvudsakligen bero på att man som större aktör 

har större möjligheter att vara aktiv och därmed kunna göra sin röst hörd - detta mycket p g a sitt 

stora andelsinnehav, som ju ger fler röster på bolagsstämman. Även det faktum att stor ägarandel 

leder till högre avkastning i absoluta tal och därmed också till högre kostnadstäckning för ägarens 

insatser vid dialog med företaget i fråga, har betydelse. Som kapitalförvaltare B påpekade är även 

möjligheten att vara aktiv ägare betingat av tillgången på resurser. Mindre ägare har ofta inte 

personal, tid eller kunskap till att föra en aktiv dialog med företag som man placerar i. Vidare 

betonar teorin om shareholder activism att större aktörers innehav är mer trögrörliga, eftersom 

innehavet ofta är större och därmed svårare att sälja av utan att kursen sjunker. Empirin stämmer 

alltså, i fråga om korrelationen mellan storleken på ägaren och möjligheten att agera som aktiv 

ägare, väl överens med teorin.  

 

Diskuteras kan dock om inte svaren på intervjufrågorna förvrids av prestigebias. För större 

kapitalförvaltare finns ofta pressen att vara aktiv såsom ägare, eftersom detta är ett positivt laddat 

begrepp inom branschen.  Möjligen kan svaret från exempelvis kapitalförvaltare A vara det som 

                                                 
76 Gambling (1977,1987) 
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förväntades av honom då varje medarbetare samtidigt kan ses som deltidsmarknadsförare i ett 

tjänsteföretag.77 Detta är inget vi kommer fästa någon ytterligare vikt vid i vår analys förutom 

denna anmärkning om att vi har uppmärksammat problemet. 

 

Frågan om vad som utgör underlag för en godtagbar förklaring, råder det som tidigare nämnt 

något större enighet om. Majoriteten av de tillfrågade anser inte att kostnadsskäl är en godtagbar 

förklaring. Mot bakgrund av detta kan det vara intressant att påpeka att det var just en förklaring 

av detta slag som Doro lämnade i sin årsredovisning för räkenskapsåret 2005.78 Värt att beakta är 

dock att Doro är ett mindre företag i sammanhanget och därför skulle deras förklaring möjligen 

accepteras. Åtminstone förespråkas denna åsikt av revisorn och kapitalförvaltare B och C, som ju 

anser att man kan ge de mindre bolagen viss dispens.  

 

5.3 Kodens betydelse 

 

Som framgår av empirin är koden, ur förvaltares respektive medias synvinkel, av underordnad 

betydelse vid analys och utvärdering av företag. De extra antal sidor koden medför i 

årsredovisningarna, ses inte som relevanta av placerarna. Trots att koden i teorin skulle kunna 

minska informationsasymmetrin, verkar det inte som att den i realiteten leder till minskande 

agentkostnader, eftersom principalerna (förvaltarna i det här fallet) inte fäster någon större vikt 

vid den.   

 

I ett agentteoretiskt perspektiv fyller koden - såsom övervakningsinstrument - en viktig funktion. 

Genom att övervaka agenten (företaget) minskas dess incitament att agera opportunistiskt. Dock 

visar vår forskning att den i praktiken inte fungerar på önskvärt sätt, vilket kan bero på att 

kunskapsnivån om koden i detta initiala skede är låg och placerarna i stort sett negligerar den. 

Även för de placerare som inte negligerar koden kan informationen vara svår att tillgodogöra sig, 

p g a den omnämnda bristen på kunskap och erfarenheter.  

 

                                                 
77 C. Grönroos, Service Management, 2004, s.334 
78 Doro, årsredovisning 2005 
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Även om koden, enligt vår undersökning, förefaller ha väldigt liten betydelse för förvaltarna när 

dessa analyserar och utvärderar företag, är den ändå till deras hjälp i det dagliga arbetet, eftersom 

den avlastar dem i vissa rutinfrågor och gör att de kan fokusera på de frågor som de anser vara 

viktigast. Detta var precis vad förvaltare A nämnde i sin intervju: ”För oss som ägare har det 

underlättat, då vet dem [företagen] vad de ska fokusera på och då kan vi [kapitalförvaltarna] 

fokusera på andra typer av frågor som inte är formaliarelaterade.” Följaktligen kan koden ses 

som en utfyllnad för det tomrum som uppstår då principalen inte har tid/resurser att övervaka 

agenten. Detta eftersom det sätt man följer koden på skall redovisas offentligt i årsredovisningen 

och på så sätt ”blir lite av en piska för företagen att sköta sig”, som ekonomijournalisten 

uttryckte det.  
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6. SLUTSATS 

 

Slutsatsen som kan dras utifrån en analys av den genomgångna teorin och det insamlade 

empiriska materialet, är att marknaden endast fäster mindre vikt vid koden. Detsamma kan sägas 

gälla för media, åtminstone vid utgivande av börs- och aktietips. Denna slutsats bygger på 

antagandet att ekonomijournalisten vi intervjuat är representativ för journalister i allmänhet. Med 

antagandet om att privata investerare påverkas av medias rekommendationer innebär detta 

indirekt att inte heller privata investerare låter koden styra sina placeringsval. Enbart de initierade 

experter som finns på området har erforderliga kunskaper för att korrekt analysera företagens 

bolagsstyrning och deras sätt att följa koden. Denna kompetens finns, enligt den 

bolagskodsexpert som vi talade med, i dagsläget endast hos de större revisionsbyråerna. Således 

saknar alltså marknaden erforderlig kunskap inom området för att kunna bedöma bolagen. Denna 

brist på kunskap kan i sin tur leda till att koden, på grund av självregleringen, förlorar lite av sin 

funktion. Marknaden är ju tänkt att ”bestraffa” företag, som inte lämnar godtagbara förklaringar 

för att låta bli att följa koden - hur ska detta kunna göras på ett korrekt sätt, om inte erforderlig 

kunskap om koden finns? 

 

En slutsats som vi dock inte vill dra är att koden skulle ha skapats i onödan. Den fyller ett flertal 

funktioner, bland annat politiska, en slutsats som stöds av ekonomijournalistens uttalande. 

Dessutom har det i vår undersökning även framkommit att koden avlastar kapitalförvaltare i en 

del frågor. Detta gör att dessa kan fokusera på andra områden, som de anser vara av större 

betydelse. Vi tror också, med bakgrund av vårt empiriavsnitt, att koden i framtiden kommer att 

spela en större roll. Detta när samtliga av koden berörda parter fått mer kunskap om den och om 

vilka konsekvenser den kan föra med sig på olika plan. Ett tecken på sambandet mellan kunskap 

och ökad betydelse av koden, är att de intervjuade som kan antas besitta störst kunskap om den, 

besvarade frågan om vilka regler som är viktigast i koden betydligt mer unisont än de andra. 

 

Marknaden ser i dagsläget mest koden som en kvalitetsstämpel, snarare än användbar 

information. Vår empiri visar att man inte fäster någon större vikt vid vad som verkligen står i 

stora delar av koden. Däremot anser man ändå att det är viktigt att den följs. Detta understryks 
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tydligt av två av de intervjuade som säger att koden är mest intressant i perspektivet ”följer man 

eller följer man inte” och ”att inte sköta uppförandekoderna kan ju tyda på att andra fel finns.”, 

samtidigt som de hävdar att koden - ur informationshänseende - är av sekundär betydelse. 

Kopplingen till Gamblings tankar kring redovisning ligger nära. Enligt Gambling är det inte 

själva redovisningsrapporterna som är det viktiga, utan själva processen att redovisa. 

”[…]rapporten är ju ett slutändamål, det är ju resans gång som är det viktiga […]” som 

revisorn uttryckte det. Genom att företagen - pga att koden finns - tvingas uppmärksamma sina 

interna processer, kommer dessa även att förbättras. Förbättrade interna kontrollprocesser leder 

till mera ”städade” och välfungerade företag, vilket i sin tur leder till effektivitetsförbättringar för 

företaget i stort. På så sätt fyller koden indirekt en viktig funktion för företagen.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att marknaden inte fäster särskilt stor vikt vid koden, bortsett 

från att man ser den som en kvalitetsstämpel. Man vill alltså bara ha reda på om koden följs eller 

inte samt om förklaringen är godtagbar. Eventuella konsekvenser av att inte lämna en godtagbar 

förklaring är betingat av storleken på ägaren. Mindre ägare reagerar med att sälja av aktierna, s k 

”Wall street walk”, samtidigt som större ägare i första hand väljer att föra en dialog med företaget 

i fråga, vilket vi väljer att benämna ”Wall street talk”.  
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BILAGA 1 

 

Frågor till ekonomijournalist på en större nyhetsbyrå: 

 

• Hur viktig är bolagskoden ur informationshänseende i förhållande till annan information 

som bolagen enligt lag måste lämna ifrån sig? 

• Vilka regler i bolagskoden fokuseras mest vid analys av företag? 

• Vad utgör en godtagbar ursäkt för att inte följa koden? 

• Hur tror Ni att det ser ut om fem år? Har koden ökat/minskat i betydelse? 

• Hur stor vikt fäster Ni vid bolagskoden och bolagens sätt att följa denna vid 

företagsanalyser? 
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BILAGA 2 

 

Frågor till expert på bolagskoden på ett större revisionsbolag:  

 

• Hur viktig är bolagskoden ur informationshänseende i förhållande till annan information 

som bolagen enligt lag måste lämna ifrån sig? (Finns det risk att den drunknar i all info?) 

• Vilka regler i bolagskoden anser Ni är viktigast att bolagen följer? 

• Vad utgör en godtagbar ursäkt för att inte följa koden? Tidsbrist, kostnadsskäl? 

• Hur tror Ni att det ser ut om fem år? Har koden ökat/minskat i betydelse? 

• Vilka är de vanligaste problem bolagen har med att följa koden? 

• Vilka problem med implementeringen har företkommit? 
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BILAGA 3 

 

Frågor till kapitalförvaltare: 

 

• Hur viktig är bolagskoden ur informationshänseende i förhållande till annan information 

som bolagen enligt lag måste lämna ifrån sig?  

• Tror du att bolagskoden kan minska den informationsasymmetri som råder mellan ägare 

och ledning? 

• Vilka regler i bolagskoden fokuseras mest vid analys av företag? 

• Vad utgör en godtagbar ursäkt för att inte följa koden? 

• Om Ni är väldigt missnöjda med en ursäkt? (Här kan man tänka sig tre huvudsakliga 

alternativ: Sälja aktierna dvs. ”rösta med fötterna”, ifrågasätta ledning/styrelse för att få 

förbättring på punkten i fråga och slutligen att göra ingenting). 

• Hur tror Ni att det ser ut om fem år? Har koden ökat/minskat i betydelse? 
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BILAGA 4 

 

Frågor till revisor på ett större revisionsbolag:  

 

• Hur viktig är bolagskoden ur informationshänseende i förhållande till annan information 

som bolagen enligt lag måste lämna ifrån sig? (Finns det risk att den drunknar i all info?) 

• Vilka regler i bolagskoden anser Ni är viktigast att bolagen följer? 

• Vad utgör en godtagbar ursäkt för att inte följa koden? Tidsbrist, kostnadsskäl? 

• Hur påverkar bolagskoden Ert dagliga arbete?  

• Vilka är de vanligaste problem bolagen har med att följa koden? 

• Vilka problem med implementeringen har förekommit? 

• Hur tror Ni att det ser ut om fem år? Har koden ökat/minskat i betydelse? 

 


