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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Svensk kod för bolagsstyrning, förändringar samt för- 

och nackdelar 
 
Seminariedatum:  8 juni 2006 
 
Ämne:   FEK 591 Magisteruppsats, 10 poäng 
 
Författare:   Sanna Olsson och Lina Tjärnehov 
 
Handledare:  Niklas Sandell 
 
Fem nyckelord:  bolagsstyrning, Koden, principal-agentproblem, 

självreglering, förtroende  
 
Syfte:  Uppsatsens syfte är att undersöka om Svensk kod för 

bolagsstyrning har bidragit till förändringar i realiteten 
jämfört med tidigare reglering och praxis och om så är 
fallet, få en djupare förståelse för vilka dessa 
förändringar är. Vi kommer även att utreda vilka för- 
och nackdelar som Koden har fört med sig. 

 
Metod:  Vi har använt oss av en kvalitativ metod, då vi har 

genomfört tre öppna intervjuer. Intervjuerna utgick 
från en i förväg framställd intervjuguide.    

 
Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram har utgått från principal- 

agentteorin och självreglering. Vi har vidare beskrivit 
regelverket Koden samtidigt som vi redogör för 
remissinstansernas diskussion kring Kodgruppens 
betänkande. Vi redovisar även för skillnader mellan 
Koden, ABL och praxis. 

 
Empiri: Här framförs en presentation av varje fallföretag och 

en sammanfattning av intervjuerna på Alfa Laval, 
Pergo och Sardus. 

 
Slutsatser: Koden har en meningsfull inverkan på företag, då 

förändringar i styrningsarbete har skett i realiteten. 
Den största förändringen som införandet har medfört, 
är reglerna för intern kontroll. Åsikter kring införande 
av Koden är positiva. Den främsta fördelen är att en 
gemensam plattform för bolagsstyrningsarbete har 
bildats. Övergripande negativa synpunkter kring 
implementeringen är främst den omfattande 
administrationen och de alltför detaljrika reglerna.  
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Abstract 
 
Title: The Swedish code of Corporate Governance - changes 

and pros and cons 
 
Seminar date:  June 8th 2006 
 
Course:  Master thesis in business administration, 10 Swedish 

Credits (15ECTS) 
 
Authors:  Sanna Olsson & Lina Tjärnehov 
 
Advisor:  Niklas Sandell 
 
Key words:    Corporate governance, Koden, principal-agency 

problem, self regulation, trust 
 
Purpose:    The purpose of our thesis is to examine if the Swedish 

code of Corporate Governance has contributed with 
changes compared to other regulations and established 
practices. We will also investigate which pros and cons 
the Swedish code of Corporate Governance has 
brought about.  

 
Methodology: We used both a deductive and an inductive approach, 

combined with one another. We executed our three 
interviews using a qualitative method.  

 
Theoretical perspectives: Our theoretical perspectives consist of the principal-

agency theory and self regulation. We have described 
the regulation of the Swedish code of Corporate 
Governance simultaneously with the discussion of the 
report. We also showed the differences between the 
Swedish code of Corporate Governance, 
Aktiebolagslagen and established practices.  

 
Empirical foundation: In this chapter we will introduce the three companies 

and present a summery of the interviews at Alfa Laval, 
Pergo and Sardus. 

 
Conclusions: The Swedish code of Corporate Governance has a 

meaningful influence on companies. The code has in 
fact led to changes. The most essential change is the 
report of internal control. There are positive opinions 
about the implementation of the Swedish code of 
Corporate Governance. The fact that a common 
platform for corporate governance has been established 
is the primary advantage. Negative opinions of the 
implementation are foremost the extensive 
administrative work and high level details of the rules.  
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1. Inledning 
 
 
 
 

I nedanstående kapitel presenteras bakgrunden till Svensk kod för bolagsstyrning. 
Vidare kommer vår problemdiskussion att beskrivas. Därefter följer 

problemformuleringen och syftet med undersökningen, vilket läggs som grund och 

styrning till resterande del av uppsatsen. Avslutningsvis kommer vi att redogöra 

för uppsatsens avgränsningar.  

 
 
I vår undersökning kommer vi att diskutera bolagsstyrning utifrån Svensk kod för 
bolagsstyrning, i fortsättningen benämnd Koden. Varför detta område har väckt 
vårt intresse beror främst på en gästföreläsning, under magisterkursen i 
redovisning, vilken belyste bolagsstyrning i ett intressant perspektiv. Då 
bolagsstyrning dessutom är högaktuellt i Sverige ökade vårt intresse ytterligare 
och efter denna föreläsning valde vi att skriva ett mindre arbete om detta. Vår 
nyfikenhet för bolagsstyrning blev större och idéerna kring att skriva vår 
magisteruppsats inom detta område föddes. 
 
Bolagsstyrning har debatterats under ett par år i Sverige och en del utredningar 
har redan besvarat några av de frågor som har dykt upp kring området. Trots detta 
ser vi ett behov av vidare forskning på området. Det som är speciellt för i år är att 
de större börsnoterade företagen för första gången är tvingade att införa Koden. 
Detta innebär således en avsaknad på studier gällande följder av Kodens 
implementering.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Begreppet bolagsstyrning är en svensk översättning av den internationella och mer 
välkända benämningen corporate governance, vilket kortfattat innebär styrning 
och kontroll av företag (Skog 2005, s. 11).  
 
Debatten kring bolagsstyrning föddes i USA, då det var där som de första 
företagen med spridd ägarstruktur uppstod och därmed blev principal-
agentproblemet tydligare. Diskussionen startade under 1930-talet i samband med 
den stora järnvägsutbyggnaden, då denna krävde investerare som var villiga att 
satsa kapital. USA är dock inte någon förebild för den reglering som har införts i 
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Sverige, då de inte har utformat sina corporate governance-regler i form av en kod 
(Skog 2055, s. 11 f.). Istället använder USA en lag sedan 2002 som benämns 
Sarbanes-Oxley Act, SOX, (Six Sigma Tutorial, hemsida) och som bildades för att 
försöka återvinna förtroendet på marknaden efter de stora skandalerna Enron och 
Worldcom. Förebilder för Sverige, i arbetet med att ta fram en svensk kod för 
bolagsstyrning, finns däremot i Europa och då främst i Storbritannien (Skog 2005, 
s. 11 f.). 
 
I England startades ett arbete kring bolagsstyrning år 1991, då en kommitté 
tillsattes p.g.a. några uppmärksammade skandaler inom näringslivet. År 1992 kom 
Cadbury-rapporten som till en början blev Englands kod för bolagsstyrning. I 
dagens läge används fortfarande stommen i Cadbury-rapporten, dock något 
utvecklad över åren och omdöpt till Combined Code. Trots att ägarstrukturerna 
ser olika ut i olika länder har Cadbury-rapporten haft ett stort inflytande på 
Kontinentaleuropas olika nationella koder. Detta speciellt under de senaste åren, 
då intresset för bolagsstyrning har ökat p.g.a. att sparandet i placeringar har 
tilltagit. Även Sverige har influerats av Cadbury-rapporten bl.a. gällande 
principen följ eller förklara, vilken innebär att företag tillåts att avvika från Koden 
om förklaring ges. Ytterligare ett land som har inspirerat Sverige, inom ämnet 
bolagsstyrning, är Tyskland, vars aktiebolagslag har agerat förebild för svensk 
aktiebolagslag (Skog 2005, s. 12 ff.). 
 
Länder i Europa har än så länge nationella koder och år 2003 fanns det 35 olika 
koder bland EU:s medlemsländer. Då Sverige var relativt sena med framtagning 
av Koden kunde erfarenhet och referenser således erhållas från andra länder som 
kommit längre i sin utveckling kring bolagsstyrning. Referenser hämtades, som 
ovan nämnts, främst från Englands kod, men inspiration togs även ifrån andra 
länder samt OECD:s riktlinjer för bolagsstyrning (Skog 2005, s. 14 ff.).  
 
Forskare menar att det finns två typer av bolagsstyrning, den ena är den 
kontinentaleuropeiska modellen och den andra är den angloamerikanska 
modellen. Den förstnämnda karaktäriseras av flexibla arbetsmarknader, 
finansiering genom eget kapital och spritt ägarskap, den senare präglas av 
långfristiga skulder, stora aktieägare och begränsad arbetsmarknad (Aguilera & 
Jackson 2003, s. 447). Sveriges bolagsstyrningsmodell placeras någonstans 
emellan de två ovanstående modellerna (SOU 2004:46). Målet är att i framtiden 
utarbeta en gemensam kod för medlemsländerna i EU och utarbetning av 
handlingsplan har påbörjats (Bergström & Samuelsson 2004). EU har bidragit till 
utvecklingen av den svenska koden för bolagsstyrning (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, hemsida) och Koden går därmed i linje med EU:s strävan gällande 
syfte och innehåll (Bergström & Samuelsson 2004). 
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I september år 2002 beslutade den svenska regeringen, efter politiskt initiativ, 
(Lindberg 2004, s. 7) att tillsätta en grupp för att analysera huruvida ett behov 
existerade för att vidtaga åtgärder som skulle stärka förtroendet för det svenska 
näringslivet. Denna kommission kom att kallas för Förtroendekommissionen 

(SOU 2004:47). Förtroendekommissionens utredning kom fram till att Sverige var 

i behov av ett specifikt regelverk för bolagsstyrning och att avsaknaden av ett 
sådant var en av förklaringarna till de förtroendeskadliga händelser som hade skett 
i Sverige (Skog 2005, s. 18), såsom Skandia- och ABB-skandalerna (DN, hemsida 
2004). 
 
Kommissionen bildade en arbetsgrupp tillsammans med representanter med 
anknytning till näringslivet och gruppen har sedan dess kallats för Kodgruppen 
(Skog 2005, s. 19). Kodgruppens främsta uppgift blev att utveckla Koden och i 
april 2004 presenterades ett förslag, vilket ledde fram till kommissionens 
betänkande; Näringslivet och förtroendet SOU 2004:47. Detta betänkande 
skickades därefter på remissbehandling (Dagens Industri 2004b, hemsida). Efter 
78 inkomna remissvar gjorde Kodgruppen en del förändringar, vilket fick följder 
såsom att Koden blev mer flexibel och inte lika detaljrik som tidigare. Därefter 
fastställdes den kod som blev Sveriges kod för bolagsstyrning, vilken trädde i 
kraft den 1 juli år 2005. Koden syftar till att likabehandla alla aktieägare och 
därmed öka deras insyn i bolaget, vilket ger aktieägaren ett bättre 
investeringsunderlag (Kodgruppen 2006). Koden syftar även till att skapa en 
starkare maktbalans och rollfördelning mellan ägare, företagsledning och styrelse 
(Dagens Industri 2004b, hemsida). 
 
Det skall dock tilläggas att Sverige inte har haft en total avsaknad av regler kring 
bolagsstyrning innan Koden infördes. Den svenska aktiebolagslagen, ABL, har 
varit relativt utförlig på området och har tidigare fått agera som det enda 
regelverket. Även Aktiesparares Riksförbund i Sverige och Näringslivets 
Börskommitté publicerade en del utlåtanden kring bolagsstyrning och fick därmed 
en inverkan på området, gällande börsnoterade företag (Skog 2005, s. 18). Än 
idag utgår Koden från en del av ABL och den tradition av självreglering som har 
skapats med tiden (Koden 2004). Även påtryckningar av allmänheten har påverkat 
svensk bolagsstyrning, vilket har medfört att företag på egen hand vill ge ett 
intryck av att vara moraliskt ansvarsfulla. Detta har kommit att bli ett centralt 
element i den svenska bolagsstyrningen (Agnblad et al 2003, s. 252).  
 
Koden är i dagsläget riktad mot alla bolag som är noterade på A-listan samt de 
bolagen på O-listan med ett marknadsvärde över tre miljarder kronor d.v.s. större 
aktiebolag. Motivet med denna kategorisering är att gradvis införa Koden. 
Anledningen till detta är att Koden skall vinna erfarenhet över tiden och att de 
större bolagen kan bilda system och rutiner för att de mindre bolagen skall kunna 
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implementera regleringen mer kostnadseffektivt. Den målgrupp som 
bolagsstyrning främst vänder sig till är således bolag med en bred ägarspridning, 
men är trots allt lika viktig för såväl större som mindre bolag (SOU 2004:130).  
 
Tanken är att Koden skall vara densamma för både större och mindre bolag inom 
en snar framtid. Problemet med detta är att de mindre bolagen inte besitter lika 
stora möjligheter och resurser som de större bolagen. För att kunna använda en 
gemensam kod kommer de mindre bolagen istället att få göra fler avvikelser 
(Koden 2004). Att Koden främst vänder sig till aktiebolag innebär inte att den inte 
är tillämplig för andra företagsformer, utan tanken är att den skall kunna 
implementeras i samtliga företagsformer (Skog 2005, s. 22). 
 
Uppgiften att förvalta Koden i framtiden har lagts på Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, vilket har utsetts av Förtroendekommissionen. Kollegiet skall 
agera som rådgivare, sammanställa erfarenheter och därefter utställa en årlig 
rapport över tillämpningen av Koden. Förtroendekommissionen anser att detta 
organ är viktigt för att säkerställa legitimiteten och därmed erhålla en hög 
trovärdighet (Skog 2005, s. 25). Däremot är det inte Kollegiet som ansvarar för 
kontrollen av hur bolagen tillämpar Koden eller hur avvikelser skall granskas 
(Lekvall 2005). Stockholmsbörsen vidtar disciplinära åtgärder, såsom vite och 
varningar om bolag inte tillämpar Koden korrekt (Noteringskravet 2006, 2.2.2). 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Debatten kring bolagsstyrning i Sverige har ökat under de senaste åren med 
anledning av diskussionen om att införa en svensk kod för bolagsstyrning. Idag är 
debatten aktuell med tanke på att årsredovisningarna för år 2005 har 
offentliggjorts. Området har även fått allt mer betydelse efter de skandaler som 
har uppstått i Sverige och i resten av omvärlden (Skog 2005, s. 11 f.). Efter 
skandalerna har aktieägarna ofta betraktats som hjälplösa och oskyldiga offer 

(Kim & Nofsinger 2004, s. 7, 78) och principal-agentproblemet har därmed gjort 

sig påmind (Bergström & Samuelsson 2004).  
 
I Sverige visas intresset för bolagsstyrning bland aktieägare genom bl.a. det arbete 
som Aktiespararna har lagt ner för att frambringa en svensk kod för 
bolagsstyrning. Frågan är dock om gott omdöme kan regleras fram eller om 
skandaler hade uppstått även om bolagsstyrning hade funnits vid tiden då de 
uppstod. Detta är en fundering som även kritiker har tagit upp och de menar att 
skandaler hade uppstått oavsett om en kod för bolagsstyrning hade funnits eller 
inte. Ordförande i Kodgruppen har dock argumenterat emot denna kritik och 
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menar att normer och lagar har stort inflytande på människors beteende (Dagens 
industri 2004a, hemsida). Det råder således avvikande åsikter och frågan kan 
egentligen inte få något precist svar. 
 
En ytterligare fråga som har sin grund i ovanstående resonemang är vilka 
omställningar som Koden har medfört i de företag som omfattas av de nya 
riktlinjerna. Koden leder kanske inte till några större förändringar gällande 
bolagsstyrning, med tanke på att det tidigare har funnits regleringar, såsom 
Aktiebolagslagen, Bokföringsnämnden och Årsredovisningslagen samt praxis. 
Intressant är då att undersöka om Koden i realiteten medför förändringar. Vi 
ställer oss undrande om Koden har implementerats mest för syns skull, då det 
anses vara förtroendeingivande på såväl nationell som internationell marknad. 
Kodgruppen menar att de företag som använder sig av Koden kommer att erhålla 
en konkurrensfördel, då välskötta företag lockar kompetens och kapital 
(Kodgruppen 2006). Detta kan därmed vara en anledning till att även mindre 
företag, som inte är tvingade att använda Koden, har tagit beslut om att följa den. 
 
Ytterligare kritik som har framförts mot Koden är att företag omfattas av än mer 
kontroll och reglering (Lindfors 2006, s. 7). Alltmer tid av styrelsens arbete går åt 
till formalia och revision och dessutom riskeras ledamöternas faktiska 
arbetsuppgifter att tillägnas mindre tid. Vidare spelar det ingen roll hur bra 
kontroll ett företag har om inte strategi och försäljning tilldelas någon tid (Pawlo 
2004). Det är därmed intressant att se hur företagen själva ställer sig till införandet 
av Koden. Möjligen tycker de, precis som kritikerna, att den administrativa 
bördan blir för stor eller så anser de att Koden är välbehövlig. Om de större 
företagen anser att arbetsbördan blir för stor, kan det bli än svårare för de mindre 
företagen att få resurserna att räcka till, när Koden blir tvingande även för dessa.  
 
Ovanstående problemdiskussion leder oss vidare till den problemformulering som 
vi skall försöka besvara samt undersökningens syfte.  
 

 

1.2.1 Problemformulering 
 
I denna undersökning skall vi besvara följande frågeställning: 
 
Vilka förändringar har i realiteten skett gällande bolagsstyrning, efter att Svensk 
kod för bolagsstyrning har införts och vilka för- och nackdelar ser företag med 
denna?  
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1.2.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Koden har bidragit till förändringar i 
realiteten jämfört med tidigare reglering och praxis och om så är fallet, få en 
djupare förståelse för vilka dessa förändringar är. Vi kommer även att utreda vilka 
för- och nackdelar som Koden har fört med sig. 
 
 

1.2.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att endast se till företagens perspektiv gällande de förändringar som 
Koden har medfört och därmed har vi bortsett från andra intressenters 
uppfattningar av Koden, t.ex. revisorer samt aktieägare. Vi har dessutom valt att 
inhämta empiri endast från företagsledningen i respektive företag p.g.a. att dessa 
personer kommer att arbeta med Koden. Vi tyckte därför att det operativa 
perspektivet var intressant. Undersökningens slutsats kan därmed, i viss mån, bli 
annorlunda än om styrelsen hade fått uttala sig om Koden.  
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2. Metod 
 
 
 
 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra och argumentera för det arbetssätt som har 
följt oss från problemdiskussion till slutsatser. Detta gör vi för att läsaren skall få 

en bättre insikt i hur vi har tänkt under arbetets gång. Vi presenterar de ansatser 

och metoder som vi har valt att använda oss av i undersökningen samt beskriver 

urvalet av intervjupersoner och intervjuguiden. Slutligen redogör vi för källkritik, 

validitet och reliabilitet. 

 
 

2.1 Forskningsansatser 
 
Valet av ansats för en undersökning grundar sig på vilken strategi som är bäst 
anpassad för att forskaren skall få en föreställning av verkligheten. Detta innebär 
antingen att forskaren hämtar information genom att pröva befintliga teorier för 
att testa empiri eller skapar forskaren egna teorier utifrån empiri (Jacobsen 2002, 
s. 34). I vår undersökning har vi till stor del utgått från empiri, men vi har även 
delvis utgått från teori, vilket innebär att de två ansatserna induktiv och deduktiv 
har kombinerats.  
 
Trots att det redan existerar teorier och studier inom bolagsstyrning anser vi att 
det finns många frågor som inte går att besvara förutom genom att införskaffa 
samt undersöka empiri. Vi har valt att inhämta vår empiri utifrån intervjuer, vilket 
innebär att vi har använt oss av en kvalitativ metod (Jacobsen 2002, s. 48). 
Undersökningens syfte är att få en större förståelse för vilka förändringar som 
Koden har medfört i realiteten samt Kodens för- och nackdelar. Vi har därmed 
valt att utföra vårt arbete genom närhet mellan oss och respondenten. Vid våra 
intervjuer har vi utgått från öppna frågor med tillhörande följdfrågor, eftersom vi 
ansåg att detta bidrog till stor flexibilitet och öppenhet.  
 
Vi har arbetat med en kvalitativ metod, för att genom intervjusvaren få en djupare 
inblick i vad Koden har inneburit för företag. Eftersom endast en del av den 
information som vi har önskat få fram finns externt tillgängligt i årsredovisningar, 
blev intervjuer nödvändiga för att kunna erhålla mer omfattande och aktuell 
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information. Samtidigt fick vi tillfälle att gå djupare in på funderingar gällande 
den information som vi har tillgodogjort oss genom årsredovisningarna d.v.s. den 
externt tillgängliga informationen. Dock har vi inte villkorslöst kunnat jämföra 
resultaten av intervjuerna mellan företagen, då respondenternas svar har lett till 
följdfrågor och ny förståelse för bolagsstyrning har skapats vid varje intervju. 
Detta är något som har medfört högre krav på oss som utredare (Andersen 1998, s. 
195). Dessutom beror intervjusvaren på vem i respektive företag som vi har 
intervjuat. De olika respondenterna har olika befattningar i de tre fallföretagen, 
vilket bidrar till att de i sin tur har olika referensramar som har gett olika 
tolkningar, åsikter och därmed svar på våra frågor. 
 
 

2.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är sådan information som inhämtas från tidigare forskningar, teorier 
och annan litteratur (Andersen 1998, s. 150). Sammanfattningsvis har våra 
sekundärdata använts i form av teorier, bakgrundsfakta och som stöd för våra 
påståenden. 
 
 

2.2.1 Insamling av sekundärdata  
 
Vi har kunnat utnyttja sekundärdata som avstamp för vår egen 
problemformulering och som inspirationskälla samt för att få en överblick av 
området. I undersökningens initieringsfas sökte vi efter relevanta begrepp och 
teorier. Vi har använt oss av Internets sökmotorer, hemsidor, regeringens statliga 
offentliga utredningar samt bibliotekskataloger, såsom Lovisa. Vi studerade all 
sekundärdata som vi hade funnit, för att sedan välja ut den information som var 
mest relevant och aktuell för vårt fall. En del information som vi har använt oss av 
är dock sådan som sträcker sig några år tillbaka, vilken var nödvändig att studera 
för att vi skulle kunna skapa oss en bild av den historia som bolagsstyrning bär på.  
 
 

2.2.2 Val av teori 
 
Vid undersökningens inledningsfas är det svårt att veta hur arbetet kommer att 
fortlöpa. De teorier som vi initialt ansåg var aktuella för vår problemställning, 
såsom intressentteorin och legitimitetsteorin, visade sig senare inte vara 
tillräckligt applicerbara. Efter att ha tillgodogjort oss djupare kunskap inom 
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bolagsstyrning ansåg vi att den teori som är starkt förknippad med området och 
som vi har återkommit till vid ett antal tillfällen under undersökningens gång, är 
principal-agentteorin. Syftet med Koden är att minska intressekonflikten mellan 
ägare och ledning samt att skydda minoritetsägare, vilket principal-agentteorin 
behandlar. Vi ansåg att denna teori är den enda som är tillämpningsbar för vår 
frågeställning. 
 
Förutom principal-agentteorin har vi redogjort för innebörden av självreglering, 
då vi ansåg att detta var viktigt för att förstå Kodens regleringsform. Vi har även 
valt att beskriva Koden utifrån dess riktlinjer, remissinstansernas betänkande samt 
Koden i jämförelse med tidigare regler och praxis. Detta för att läsaren skall få en 
möjlighet att sätta sig in i undersökningens frågeställning och därmed lättare 
förstå den analys som undersökningen utmynnar i. 
 
 

2.3 Primärdata 
 
Vår främsta datainsamling har skett i form av primärdata, vilket visas i den empiri 
som vi har tillgodogjort oss vid de tre intervjutillfällena samt då vi studerade 
fallföretagens årsredovisningar. Primärdata är främst någon form av muntlig 
datakälla eller en skriftlig källa som har framställts av forskaren. Dock kan 
årsredovisningar klassas som primärdata trots att det finns publicerat sedan 
tidigare (Artsberg 2003, s. 45 ff.).  
 
 

2.3.1 Val av företag och respondenter  
 
Vi har gjort ett urval för att kunna undersöka de tre företagen som vi ansåg var 
lämpliga för vår problemformulering och för att avgränsa undersökningsenheten. 
Den första avgränsningen var att se vilka bolag som är noterade på A- och O-
listan, eftersom Koden endast berör dessa bolag. När vi hade bildat oss en 
uppfattning om vilka dessa bolag var, delade vi in dem efter geografiskt läge, då 
våra resurser begränsade oss till företag som ligger i närheten av Lund. Detta för 
att vi föredrar besöksintervjuer. Vi delade även in företagen i olika 
storleksklasser, eftersom vi var intresserade av att undersöka både stora och små 
företag. Vi ville undersöka ett företag som inte var tvingat att omfattas av Koden, 
men trots detta tillämpa den. Detta var intressant, då vi ville se om deras åsikter 
skiljde sig åt jämfört med de andra företagen. 
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Ytterligare ett kriterium var tillgänglighet. Vi var intresserade av en respondent 
med stor kunskap kring bolagsstyrning, för att få så relevant och djupgående 
information som möjligt. Vi valde, på så vis, de företag där dessa personer var 
villiga att bli intervjuade. Följder som det sistnämnda kriteriet har medfört, är att 
vi blev tvingade till att utföra en intervju per telefon. Till grund för detta ligger att 
urvalet av mindre företag, som har använt sig av Koden trots att de inte är 
tvingade, är mycket begränsat. 
 
 

2.3.2 Insamling av primärdata 
 
Innan vi påbörjade insamlingen av empiri, studerade vi respektive fallföretags 
årsredovisningar från år 2001 till år 2005. Detta gjorde vi för att undersöka hur 
företagen tidigare har arbetat med bolagsstyrning motsvarande Kodens krav och 
därmed utreda om förändringarna över åren var markanta. Årsredovisningen för år 
2005 studerades mer ingående än de tidigare åren, för att granska om några 
avvikelser hade gjorts och i så fall vilka. 
 
Intervjuerna genomfördes med öppna frågor, eftersom vi ville erhålla data som 
gav djupare förståelse. Vårt syfte med denna metod var att få så detaljerad 
redogörelse och förståelse som möjligt kring företagens uppfattning om 
bolagsstyrning och hur de arbetar med den. Vi har endast intervjuat en respondent 
på varje företag. Begränsningen av antalet respondenter gjorde vi dels för att 
materialet skulle bli hanterbart, dels för att vår tid har varit limiterad.  
 
Vår tanke var initialt att genomföra en besöksintervju på respektive företag, 
eftersom vi ansåg att den formen var bäst lämpad för att kunna klargöra och tolka 
frågorna tillsammans med respondenten. Det har dock skett förändringar under 
undersökningens förlopp och frågan gällande access till rätt respondent blev en 
viktig utgångspunkt. De personer som har valts för att svara på våra frågor är de 
som kontaktpersonerna på företagen själva har ansett vara mest lämpliga och mest 
kunniga inom området. För att vi skulle få access till dessa personer har arbetet 
även utgått från en telefonintervju, då denna metod var bäst lämpad för att kunna 
nå en av de rekommenderade respondenterna. Även vid denna intervjuform hade 
vi möjlighet att ställa följdfrågor. Vi föredrar dock besöksintervjuer, då dessa 
medförde ett mer naturligt samtal. De tre intervjuerna varade i ca 50 minuter. 
Tiden varierade en aning p.g.a. respondenternas sätt att besvara frågorna. 
 
Intervjuerna har delvis varit strukturerade. Detta innebär att vi har genomfört 
intervjuerna efter en, i förväg, framtagen intervjuguide (Andersen 1998, s. 162). 
Vi valde att göra detta dels för att under intervjun hålla oss till relevanta punkter 
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för undersökningen, dels för att underlätta för oss som intervjuare. För att 
ytterligare underlätta arbetet har vi under intervjuerna använt oss av en 
bandspelare. Genom att spela in intervjuerna kunde vi koncentrera oss på 
respondenternas svar och därmed ställa relevanta följdfrågor. Vi förde dock även 
anteckningar under intervjun, för att kunna använda dem som stöd vid efterarbetet 
och för att säkra oss mot eventuella tekniska problem. 
 
 

2.3.3 Intervjuguidens utformning 
 
Samtidigt som vi använde oss av en intervjuguide fanns det, under intervjun, 
möjlighet att förändra frågornas struktur och turordning. Vi valde att utforma dels 
en intervjuguide1 som i förväg skickades ut till de tre respondenterna, för att dessa 
skulle kunna bilda sig en uppfattning om hur intervjun skulle fortlöpa, dels en 
intervjuguide som endast vi hade tillgång till. Företagens utskick innehöll, 
förutom formulerade frågor, även en presentation där vi kort berättade om vårt 
syfte, vilket skulle ge respondenten en bakgrund till intervjun. En något 
annorlunda intervjuguide2 utformades för det företag som inte var obligerat att 
följa Koden. Den intervjuguide som vi själva använde oss av under intervjuerna 
bestod av ytterligare frågor, vilka skulle motverka att intervjun fick annan fokus 
än tänkt. Vi valde även att respondenterna inte i förväg skulle få tillgång till alla 
intervjufrågorna, eftersom tillförlitligheten då skulle riskera att minska. 
 
Vår intervjuguide var uppdelad i två avsnitt, för att underlätta bearbetningen och 
analysen av respondenternas svar. Frågorna i den första delen behandlade olika 
för- och nackdelar som Koden har fört med sig. Den andra delen innehöll frågor 
gällande förändringar av Kodens införande i jämförelse med tidigare arbete kring 
bolagsstyrning. 
 
 

2.4 Källkritik 
 

2.4.1 Källkritik mot sekundärdata 
 
Då diskussionen kring Koden är relativt ny, finns inte mycket litteratur tillgänglig 
inom detta område. Vi har, till stor del, studerat en av Rolf Skogs böcker för att 
tillgodogöra oss information av bakgrund samt allmänna fakta kring Koden. 

                                                 
1 Se bilaga 1 
2 Se bilaga 2 
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Denna källa anser vi ha hög tillförlitlighet, då boken består av olika personers 
uttalanden kring Koden och att den är utgiven år 2005 d.v.s. mycket aktuell. Vi 
har även i stor utsträckning använt Molin & Thorells skrift kring jämförelse 
mellan Koden och andra regleringar gällande bolagsstyrning, vilket fångar en 
omfattande del av vår frågeställning. Skriften är en sammanfattning av olika 
regleringar och därmed innehåller den inga personliga åsikter. Vi anser därför att 
den har en hög tillförlitlighet. Allmän kritik mot litteratur är att författare har 
referensramar. Detta kan således leda till vinklad information, då litteraturen 
riskerar att byggas på författarens tolkning. 
 
Trots att litteraturen är begränsad p.g.a. att diskussionen om bolagsstyrning är 
relativt ny, finns det ett flertal artiklar och tidskrifter som behandlar området. Vi 
har även vid vår granskning varit medvetna om att en del artiklar kan vara 
subjektiva. Vi har till stor del sökt efter artiklar på Internet och vi anser att 
tillförlitligheten där är hög, då utvecklingen har bidragit till att många välkända 
tidskrifter publicerar sina artiklar på nätet. En stor del av våra sekundärdata 
kommer från regeringens hemsida och deras statliga offentliga utredningar. Dessa 
källor anser vi vara tillförlitliga, men vi är medvetna om att de till viss del kan 
brista i objektivitet. 
 
 

2.4.2 Källkritik mot primärdata 
 
En stor del av våra data har erhållits vid de intervjuer som vi har genomfört. Vid 
intervjuerna har risken funnits att vi har påverkat respondenterna d.v.s. att 
intervjuareffekter har uppstått (Jacobsen 2002, s. 162). För att minska dessa 
effekter har vi som intervjuare försökt att, så lite som möjligt, visa våra egna 
ståndpunkter eller reaktioner vid intervjutillfället. Dock har det varit svårt att totalt 
eliminera reaktioner och minspel. Intervjuareffekten minskade emellertid vid 
telefonintervjun. Vi är medvetna om att det kan bli svårare att få samma närhet 
vid telefonintervjun, men då respondenten var positiv till intervjun ledde detta inte 
till problem. En nackdel med telefonintervjun var att respondentens svar blev 
svårare att tolka, då ansiktsuttryck gick förlorat och ljudkvaliteten försämrades. 
 
Kritik gällande vår analys är att vi har påverkats av våra fallföretag och att vi 
delvis har förlitat oss på de åsikter som de redovisar, vilket kan ha medfört att vi 
har fått en subjektiv hållning. Våra respondenter är även personer med olika 
befattningar på sina respektive företag, vilket har medfört att deras perspektiv 
skiljer sig åt gällande bolagsstyrning.  
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2.5 Validitet och reliabilitet 
 

2.5.1 Validitet  
 
Gällande validitet skiljer Jacobsen mellan intern giltighet, där frågan uppkommer 
huruvida vi har mätt det vi har avsett att mäta och extern giltighet, där vi frågar 
oss om vi kan generalisera våra resultat till att gälla även i andra kontexter. 
Gällande den interna giltigheten är det viktigt att reflektera över om det är rätt 
personer som har blivit intervjuade, för att hålla validiteten hög (Jacobsen 2002, s. 
255 f.). Vi anser att företagen är mer kapabla, än vi, att avgöra vilka personer som 
är passande för våra intervjuer. Vi valde de företag där vi hade tillgång till 
respondenter med bästa informationen. Under intervjutillfällena hade vi en 
standardmall för intervjufrågor, men då validiteten ökar om respondenten får tala 
fritt, uppmuntrade vi även till spontan information. På så vis kunde respondenten 
bättre uttrycka vad han eller hon egentligen tyckte utan att bli alltför påverkad av 
oss.  
 
Den externa giltigheten, d.v.s. generaliserbarheten, är relativt låg i vår 
undersökning. Då vi utifrån en kvalitativ metod utgick från tre fallföretag, kan vi 
inte dra slutsatsen att vårt resultat går att applicera på en större population. Dock 
kan vi enligt Jacobsen generalisera våra data till en mer teoretisk nivå, då en 
kvalitativ metod har syftet att förstå och fördjupa begrepp (Jacobsen 2002, s. 266).  
 
En risk vid kvalitativa undersökningar som försämrar 
generaliseringsmöjligheterna, är att forskarna avsiktligt väljer ut sina 
undersökningsenheter och då ofta p.g.a. exempelvis extremfall eller 
tillgänglighetsgrad (Kvale 1997, s. 210). Vi har valt ut våra fallföretag utifrån 
tillgänglighetsgrad, storlek på företaget och huruvida de var tvingade att följa 
Koden. Därmed är vi medvetna om att en generalisering är svår att göra i vårt fall.   
 
 

2.5.2 Reliabilitet 
 
Vi deltog båda under samtliga intervjuer och dessutom ställde samma intervjuare 
samma frågor för att i möjligaste mån undvika intervjuareffekten och därmed 
hålla tillförlitligheten på en hög nivå. Vi har också försökt att undvika alltför 
ledande frågor, vilket ökar risken för låg reliabilitet. Respondenten kan av olika 
anledningar känna sig pressad till att besvara en fråga som han eller hon inte har 
någon åsikt om eller inte vet något om. Svaret kan då bli godtyckligt, vilket leder 
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till att tillförlitligheten minskar (Jacobsen 2002, s. 445, 448). För att undvika den 
här situationen har vi i förväg skickat frågorna till intervjupersonerna, så att de 
fick tid att tänka igenom svaren före intervjun och därmed fick vi förhoppningsvis 
mer utförliga och noggranna svar.  
 
Vi är medvetna om att respondenterna av olika anledningar kan tänkas kringgå 
faktorer, speciellt om det rör sig om saker som uppfattas som känsliga (Jacobsen 
2002, s. 260 f.). Därför är det viktigt att studera källorna kritiskt, vilket vi 
noggrant har gjort. Hot mot tillförlitligheten kan även ske då data antecknas i 
samband med intervjutillfället (Jacobsen 2002, s. 273). Vi använde oss därför av 
en bandspelare och den av oss som inte ställde intervjufrågan antecknade 
samtidigt ifall tekniskt fel skulle uppstå och för att få med eventuella 
ansiktsuttryck av respondenten. Tillförlitligheten minskade något vid 
telefonintervjun, då bandinspelningen fick sämre kvalitet och ansiktsuttryck inte 
var synliga. 
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3. Teoretisk referensram 
 
 
 
 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva den teoretiska referensram som vi har utgått 
från. I första avsnittet redogör vi för principal-agentteorin, där aktieägare 

betraktas som principal och ledning som agent. Vi anser att denna teori 

behandlar det problem som är en betydande orsak till Kodens tillkomst. Vi 

beskriver därefter självreglering, vilken är den form som Koden regleras efter. 

Begreppet tydliggörs för att öka läsarens förståelse för Kodens reglering.  

 
 

3.1 Principal-agentteorin 
 
Principal–agentteorin syftar till att beskriva det komplexa förhållandet som 
uppstår mellan en principal och en agent, där principalen vill ha en insats från 
agenten, vilken för denna insats kommer att belönas av principalen. Kärnan i 
teorin är således hur principalen kan försäkra sig om att agenten handlar i 
principalens intresse (Nygaard 2000, s. 81). Då agentteorin utgår från att alla 
människor är nyttomaximerande, är risken stor att agenten inte alltid uppfyller 
principalens krav. Ett principal-agentförhållande kan uppstå i alla organisationer 
och på alla nivåer av chefsbefattningar (Jensen & Meckling 1976).  
 
Denna uppsats behandlar relationen mellan aktieägare, företagsledning och 
styrelse. Aktieägaren är principal i förhållande till företagsledning (Jensen & 
Meckling 1976). Vi anser att detta förhållande är applicerbart även i relationen 
mellan aktieägare och styrelse samt mellan styrelse och ledning. Anledningen till 
detta är att dessa relationer motsvarar definitionen av principal-agentförhållandet. 
Relationen innebär även en risk för uppkomsten av informationsasymmetri. 
Behov av företagsledning och styrelse existerar, då aktieägarna inte har kunskap 
om eller möjlighet att leda företag (Schroeder 2001, s. 48). Därmed uppkommer 
frågan hur företag skall kunna styras i ägarnas intresse (Lekvall 2005).  
 
Principal-agentteorin utgår från vissa antaganden om beteende och förutsätter bl.a. 
att det råder målkonflikt mellan de båda parterna. Detta visar sig då principalen 
främst ser till den finansiella avkastning som uppkommer från investeringarna, 
medan agenten ser till aspekter såsom belöning, attraktiva arbetsförhållanden samt 
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att bidra med så lite som möjligt för så stor belöning som möjligt (Anthony & 
Govindarajan 2003, s. 582). Detta hänger samman med antagandet om att agenten 
är opportunistisk, vilket kan leda till smitning av överenskomna arbetsuppgifter 
som anses vara jobbiga och som tar för mycket kraft (Nygaard 2000, s. 83). Av 
samma skäl kan agenten undgå att ta sig an företagsgynnande projekt (Jensen & 
Meckling 1976). I relationen råder även asymmetrisk information, då principalen 
aldrig har total information gällande agentens faktiska bidragande till det 
ekonomiska resultatet (Nygaard 2000, s. 83 f.).  
 
För att komma till rätta med de problem som gestaltas inom principal-agentteorin 
kan antingen ett incitamentsprogram eller ett övervakningssystem införas. Syftet 
med ett incitamentsprogram är att länka samman företagsledningens mål med 
aktieägarnas mål och därmed uppnå målkongruens mellan parterna. Ju mer VD:s 
belöning beror på det ekonomiska resultatet desto hårdare kommer han eller hon 
att arbeta för ett bra ekonomiskt resultat och därmed strävar parterna åt samma 
håll (Anthony & Govindarajan 2003, s. 583). Det vanligaste incitamentet i företag 
är att företagsledningen blir erbjuden aktier eller aktieoptioner (Kim & Nofsinger 
2004, s. 4). 
 
Övervakning är det andra av de två nämnda lösningarna till principal-agentteorins 
problem, vilket exempelvis kan genomföras med stämpelklockor (Nygaard 2000, 
s. 91). Mer relevant för vår utredning, är dock att styrelsen utgör en väsentlig 
övervakningsinstans gentemot företagsledningen och deras övergripande uppgift 
är att representera aktieägarnas intresse. Ytterligare två exempel på 
övervakningsorgan är revisorn som granskar företagsrapporterna och som uttalar 
sig om huruvida rapporten stämmer överens med verkligheten (Kim & Nofsinger 
2004, s. 7) samt Stockholmsbörsen som kontrollerar att de noterade företagen 
följer dess noteringsavtal (Stockholmsbörsen, hemsida). 
 
Kodgruppen nämner ett tredje sätt för att förhindra principal-agentproblemet samt 
att underlätta maktbalansen mellan ägare, styrelse, och företagsledning. Denna tes 
går ut på att stora ägare bör utöva inflytande i företaget genom att rösta på 
årsstämman. Kodgruppen belyser även relationen mellan institutionella aktieägare 
och dess investerare. Här rekommenderas institutionella ägare att tillkännage sin 
ägarpolicy, där de bör dokumentera sin investeringsfilosofi samt hur aktieägarna 
skall gå tillväga vid utövande av sin rösträtt (Koden 2004). 
 
Både att övervaka agenten och att införa incitamentsprogram genererar dock 
kostnader. Även residualförlusten, d.v.s. den förlust som uppkommer då agentens 
beteende skiljer sig från hur principalen skulle ha betett sig, räknas som en 
kostnad. Kostnaderna för dessa tre olika moment kallas gemensamt för 
agentkostnader (Jensen & Meckling 1976). 
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Kritik som har uppkommit gentemot principal-agentteorins innebörd, är att de 
olika elementen som ingår i teorin inte går att kvantifiera. Detta påpekar Anthony 
och Govindarajan (2003 s. 585) och ställer sig frågande till huruvida kostnaden 
för informationsasymmetri egentligen kan kalkyleras. Andra kritiska synpunkter 
är att den verkliga relationen mellan agenten och principalen förenklas och 
modellen förbiser olika faktorer som kan spela roll. Exempelvis kan agenten ha 
andra motiv än finansiella till sitt beteende, såsom att bli accepterad av sin sociala 
grupp eller strävan efter avancemang inom företaget. 
 
 

3.2 Självreglering 
 
Självreglering är något som främst uppkommer i intresse- eller 
branschorganisationer där syftet med reglernas utformning är att förbättra 
funktionen inom verksamhetsområdet. En sådan reglerad normbildning kan 
komma att medföra en hög förtroendenivå hos allmänheten och kan även bidra till 
att främja det kollektiva intresset hos deltagarna på marknaden (Kågerman 2001, 
s. 94-98).  
 
Svensk självreglering influeras till stor del av utvecklingen i England precis som 
Kodens reglering (Bergström & Samuelsson 2004). Självregleringens 
förordningar kan kallas för rekommendationer, då de inte är bindande i laglig 
mening. Däremot kan de vara bindande i den mån de ingår i en organisation som 
kräver att dess regler följs. Uppfylls inte detta krav kan aktören komma att bli 
utesluten från organisationen. Reglernas legitimitet grundas på att de är förnuftiga, 
väl avvägda samt ändamålsenliga. Exempel på självreglerande organisationer är 
Näringslivets Börskommitté, Stockholmsbörsen, Aktiemarknadsnämnden, 
(Kågerman 2001, s. 87-94) FAR och Redovisningsrådet (Gometz 1997, s. 91). 
 
Det finns både för- och nackdelar med självreglering. En fördel är att de personer 
som utarbetar reglerna själva har ett direkt intresse av att reglerna blir så 
ändamålsriktade som möjligt och att de stödjer och inte hindrar marknaden. En 
annan fördel med självreglering är att den kan användas till att känna av hur 
regeln kommer att användas och accepteras, innan den eventuellt lagstiftas. 
Självregleringens riktlinjer kan vara utformade som mindre precisa än lagregler 
och användaren får således, i viss mån, själv utrymme till att bestämma hur regeln 
skall appliceras, vilket ofta ses som en fördel. Ytterligare en fördel är att 
självreglering kan bekostas av de aktörer på marknaden som kommer att dra nytta 
av den (Bergström & Samuelsson 2004). Reglerna inom självreglering är flexibla, 
vilket ses som en fördel på en marknad där snabba förändringar sker. 
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Flexibiliteten kan dock även uppfattas som en nackdel, då utredningsarbetet blir 
mindre omfattande (Kågerman 2001, s. 98 f.). En annan nackdel vid självreglering 
är att påverkningsbara medel saknas mot de samhällsgrupper som inte har strävan 
efter att bli allmänt accepterade. Enligt Kågerman (2001 s. 98) torde dock 
värdepappershandelns aktörer tillhöra en kategori som är angelägna om att vinna 
omvärldens respekt. 
 
Gometz (1997 s. 102) framhåller att vissa specifika faktorer är nödvändiga för att 
självreglering skall fungera. Dels bör reglerna utformas av auktoritativa 
normgivande organ, dels skall det finnas ett kontrollsystem av efterlevnad av 
reglerna. Det bör också finnas någon form av sanktioner och dessutom bör hot om 
lagstiftning göras gällande. Förtroendekommissionen tar upp liknande krav på 
självreglering, benämnd förtroendetriangeln. De tre hörnen står för regler, tillsyn 
och sanktioner, vilka skall balansera varandra (Åsbrink 2006). 
 
Bergström och Samuelsson (2004), säger sig vara intresserade angående vad 
Kodens implementering kommer att få för inverkan på den självregleringsform 
som har varit kutym i Sverige hittills. De menar att innebörden av självreglering 
kan komma att förändras, då en statlig utredning på statligt initiativ gällande 
Koden föregick självreglering. Bergström och Samuelsson (2004) spekulerar 
därmed i att all väsentlig självreglering framöver kan komma att tvingas 
godkännas av regeringen.  
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4. Svensk kod för bolagsstyrning 
 
 
 
 
 

Inledningsvis kommer detta kapitel att innehålla en introduktion av Koden, där 
dess syfte och bakgrund presenteras. Vidare beskriver vi Kodens konkreta regler 

samtidigt som vi redogör för remissinstansernas diskussioner kring Kodgruppens 

betänkande. Vi redogör även för skillnader mellan Kodens regler, ABL och 

praxis. Kapitlet är indelat i samma rubriksystem som regleringen Svensk kod för 

bolagsstyrning, för att underlätta för läsaren. 

 
 

4.1 Inledning till Koden 
 
Förtroendekommissionen, som tillsattes av regeringen år 2002, hade till uppgift 
att analysera de händelser som har påverkat näringslivets förtroende i negativ 
riktning och därefter rekommendera åtgärder för att förbättra möjligheterna till att 
åter bygga upp förtroendet. Höga ersättningsnivåer och olämpliga 
ersättningssystem för ledande befattningshavare, felaktig och missvisande 
ekonomisk information samt oklara roll- och ansvarsgränser för bl.a. styrelse och 
revisorer, ligger till grund för det skadade förtroendet för näringslivet i Sverige. 
En svag bolagsstyrning är orsaken till dessa händelser och 
Förtroendekommissionen tillsatte därför, tillsammans med ett antal organ från 
näringslivet, Kodgruppen för att utarbeta en svensk kod för bolagsstyrning. 
Motivet var således att förbättra öppenhet och transparens samt att förtydliga 
gränser för olika typer av roller och ansvariga personer, för att därmed öka 
förtroendet för svenskt näringsliv (SOU 2004:47). 
 
Kodens syfte är följande: 

 

• Att förbättra svensk bolagsstyrning för att näringslivet skall effektiviseras 
och bli mer flexibelt. Detta avser att öka den ekonomiska tillväxten genom 
att en bra bolagsstyrning leder till fler välskötta företag (Koden 2004). 

 

• Att skapa ett starkare förtroende för näringslivet och en likabehandling av 
alla aktieägare samt starkare rollfördelning mellan ledning, styrelse och 
ägare (Koden 2004). 
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• Att stärka det svenska näringslivet för att attrahera svenska och 
internationella investerare. En bra kod antas kunna bidra med ökad 
kunskap kring svensk bolagsstyrning på den internationella marknaden 
(Koden 2004). 

 
Koden började gälla 1 juli 2005 och skall genom självreglering förbättra svensk 
bolagsstyrning (Koden 2004). Koden ingår även i Stockholmsbörsens 
noteringskrav, som börsnoterade bolag måste följa. Främst vänder sig Koden till 
företag som är noterade på A-listan och företag på O-listan med mer än tre 
miljarder kronor i marknadsvärde, där reglerna är tvingande. Företagens 
marknadsvärde bestäms den 31 maj varje år, och börjar gälla 1 juli samma år 
(Noteringskravet 2006, 2.2.2).  
 
Koden reglerar inte vilka företag som omfattas av dess riktlinjer. Detta kan enbart 
de börser och marknadsplatser reglera som är tillåtna att besluta om sådana 
aspekter. Kodgruppen har dock som utgångspunkt för sin målgrupp haft noterade 
bolag med en bred ägarkrets. Detta för att små aktieägare kan ha svårigheter att 
tillgodogöra sig den kunskap som krävs för att följa bolagets utveckling (SOU 
2004:130).  
 
Kodgruppen uppmuntrar dock även mindre noterade aktiebolag att implementera 
dess regler och menar att fler avvikelser från Koden kan anses vara acceptabelt för 
mindre bolag. Tanken är att Koden så småningom skall komma att gälla för alla 
börsnoterade företag, men i det inledande skedet skall kostnader för utformning av 
nya system och rutiner bäras av de större företagen (Koden 2004). De företag som 
tillämpar Koden, antingen p.g.a. noteringskraven eller på frivillig basis, skall göra 
detta fortlöpande, även om dess marknadsvärde i framtiden kommer att understiga 
tre miljarder kronor (Noteringskravet 2006, 2.2.2). 
 
Många länder har sina egna nationella koder, men det finns även internationella 
riktlinjer inom EU och OECD. Den svenska Koden gäller endast för svenska 
aktiebolag och om ett svenskt bolag är noterat på en utländsk börs, där regler 
strider mot den svenska koden, är detta en godtagbar avvikelse enligt principen 
följ eller förklara. Denna princip innebär att företag kan avvika från Kodens 
regler, men är då skyldiga att ange varför denna avvikelse har gjorts. Att avvika 
från Koden innebär således inget olagligt, så länge en förklaring ges. Syftet med 
principen följ eller förklara är att Koden kan lägga en högre ribba för 
ambitionsnivån, jämfört med om Koden hade varit tvingande, då regler måste 
hållas på en nivå som alla olika bolag rimligen skall kunna uppnå (Koden 2004).  
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Koden fungerar som en påbyggnad av den befintliga regleringen inom området. 
Sverige har genom ABL och annan självreglering även tidigare haft regler 
gällande bolagsstyrning och Kodens avsikt har varit att undvika överlappning av 
dessa (Koden 2004). Koden reglerar inte vilka påföljder som skall drabba det 
bolag som brister i att följa Koden, utan detta är upp till Stockholmsbörsen att 
bestämma i sina börskontrakt. Sanktioner tar sig uttryck i en varning, vite eller vid 
allvarligare fall avnotering (Noteringsavtalet 2006, p.4). 
 
 

4.2 Reglering för Svensk kod för bolagsstyrning 
 
Nedan kommer vi att presentera Koden i fem avdelningar, vilka är: årsstämma, 
tillsättning av styrelse och revisorer, styrelse, bolagsledning samt övergripande 
synpunkter. 
 
 

4.2.1  Årsstämma 
 
Här följer en presentation av Kodens regler gällande kallelse, deltagande på 
distans, närvaro av styrelse, ledning samt revisor och genomförandet av 
årsstämman. 
 

4.2.1.1 Kallelse till årsstämma 
 
Företaget skall utfärda en kallelse till årsstämman senast vid tredje 
kvartalsrapporten och därmed meddela när och var årsstämman skall hållas 
(Koden 2004). Nämnas bör att denna tidpunkt har senarelagts efter diskussion av 
remissvaren, då Kodgruppens ursprungliga förslag var att informationen skulle 
ges sex månader innan årsstämman (SOU 2004:130). Motsvarande regel i ABL 
framhöll en tidpunkt som låg fyra veckor innan årsstämman (Molin & Thorell 
2006).  
 
Kallelsens information skall även kunna tas del av på hemsidan, (Koden 2004) 
vilket också är en ny regel (Molin & Thorell 2006). På hemsidan skall också 
information finnas angående aktieägarens rätt att få ett ärende diskuterat på 
årsstämman och detta skall ske innan kallelsen till stämman kungörs (Koden 
2004). Syftet här är att förenkla för aktieägarna att få upp ett ärende på 
årsstämman (Molin & Thorell 2006). Anmälan till årsstämman skall kunna ske 
genom ett flertal olika kanaler bl.a. genom e-post och via hemsidan. (Koden 2004) 
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4.2.1.2 Deltagande på distans 

 
Om det anses vara ekonomiskt försvarbart skall aktieägare ges möjlighet att 
deltaga vid stämman från annan ort såväl inrikes som utrikes (Koden 2004). Även 
om regler tidigare saknades inom detta område fanns det ingen reglering som 
hindrade aktieägare från att deltaga på distans. Det blir dock svårt att kontrollera 
att det enbart är aktieägare som deltar vid stämman på distans (Molin & Thorell 
2006). ABL tillåter numera att utomstående får närvara på årsstämman eller på 
annat sätt följa den, om alla aktieägare på stämman röstar för det beslutet (ABL 
7:6).  
 

4.2.1.3 Styrelsens, ledningens och revisorns närvaro 

 
Styrelseordföranden, VD:n och revisorn måste närvara under årsstämman och en 
beslutför styrelse skall finnas på plats. Till den grad det är möjligt skall hela 
styrelsen deltaga på årsstämman och om det är motiverat skall även någon person 
från bolagsledningen, förutom VD, närvara. Ifall ett styrelseutskott har handlagt 
ett ärende, måste utskottets ordförande eller någon annan av utskottsledamöterna 
deltaga vid stämman och där presentera förslaget (Koden 2004). 

 

4.2.1.4 Genomförande av årsstämma 

 
Kodgruppen föreslog initialt att styrelseordföranden skulle förbjudas att leda 
årsstämman p.g.a. vikten av att ha en klar och tydlig uppdelning mellan avlämnare 
och mottagare av styrelsens presentation av dess företagsförvaltning. Kritik 
framhölls här och riktades främst mot att förslaget går emot praxis och skulle öka 
kostnaderna för företagen (SOU 2004:130). Ändring efter dessa påtryckningar har 
gjorts och ett sådant förbud råder inte längre, utan det är valberedningen som skall 
föreslå ordföranden för årsstämman och detta skall presenteras i kallelsen samt på 
årsstämman. Till justerare vid årsstämma får endast sådan aktieägare som inte är 
ledamot i styrelsen eller anställd i företaget utses (Koden 2004). 
 
Aktieägarna skall ges möjlighet att ställa frågor, föreslå förändringar samt lägga 
fram nya förslag innan beslut tas av stämman. Stämman skall hållas på svenska, 
men skall översättas till annat språk om detta anses vara ekonomiskt försvarbart 
för företaget och ägarkretsens sammansättning anser det vara befogat (Koden 
2004). Denna regel påminner om den som noteringsavtalet beskriver, nämligen att 
informationen skall hållas på svenska och vid behov översättas till engelska för att 



   

 28 

underlätta för utländska investerare. I ABL finns en regel om att protokollet senast 
två veckor efter stämman skall skickas till de aktieägare som begär det (Molin & 
Thorell 2006). Enligt Koden skall protokollet läggas ut på företagets hemsida och, 
om motiverat av ägarkretsens sammansättning, översättas till annat språk. 
Protokollen blir därmed offentliga (Koden 2004). Röstlängden behöver dock inte 
publiceras, vilket innebär att en del av remissinstanserna har fått gehör för sin 
kritik mot att offentliggöra aktieägare med ett mindre innehav i bolaget (SOU 
2004:130).  
 
Kodgruppens betänkande gällande årsstämman kritiserades av remissinstanser för 
att vara för detaljrik och dessutom överlappande av nuvarande lagstiftning i ABL. 
Det uttrycktes även att årsstämmorna skulle kunna bli urholkade på diskussion om 
verksamhet, då mycket av tiden kommer att gå åt till hantering av formalia. 
Kodgruppen har nu minskat på detaljerna och justerat för de regler som även finns 
i andra regleringar. Däremot framhåller de att årsstämman, i och med de nya 
reglerna, kommer att bli mer informativ och därmed förbättra aktieägarnas 
möjlighet till insyn i bolaget (SOU 2004:130).  
 
 

4.2.2 Tillsättning av styrelse och revisor 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för Kodens regler gällande valberedning 
och tillsättning av styrelse samt revisor. 
 

4.2.2.1 Valberedning 
 
I varje företag skall en valberedning finnas, vars uppgift är att representera 
aktieägarna vid tillsättning av styrelse och revisor (Koden 2004). Detta är en 
väsentlig förändring som Koden medför, då ABL inte har några regler gällande 
detta (Molin & Thorell 2006). Valberedningens ledamöter skall utnämnas på 
årsstämman och i annat fall skall kriterier meddelas för hur dess ledamöter skall 
utses. Det sistnämnda alternativet tillkom efter remissinstansernas kritik, vilken 
innefattade att valberedningens ledamöter får ta del av bolagets information 
onödigt länge innan dess faktiska arbete skall påbörjas. Därmed ökar risken för att 
valberedningen skall tillgodogöra sig insiderinformation (SOU 2004:130).  
 
Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter och styrelseledamöter får 
endast utgöra en minoritet i valberedningen (Koden 2004). I det första förslaget 
som Kodgruppen utkom med fanns ett förbud mot att styrelseledamöter skulle få 
lov att ingå i valberedningen. Detta förbud ändrades till nuvarande regel efter 
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påtryckningar av remissinstanserna, som menade att aktieägarna inte skulle vara 
tvungna att välja mellan att ingå som ledamot i valberedningen eller i styrelsen 
(SOU 2004:130). 
 
Det är dock förbjudet för en person från företagsledningen att ingå som ledamot i 
valberedningen och varken styrelseordförande eller annan ledamot i styrelsen får 
inneha rollen som valberedningens ordförande. De personer som blir valda till 
valberedningens ledamöter skall presenteras ett halvår före årsstämman (Koden 
2004). Här ville vissa remissinstanser senarelägga tidpunkten, i de fall då 
ledamöterna inte utses på årsstämman, men Kodgruppen stod fast vid att sex 
månader behövs för att säkerställa att valberedningen har tillräckligt med tid för 
att göra ett effektivt och bra arbete (SOU 2004:130). Halvårsregeln innebär en ny 
regel för många företag, då praxis tidigare har varit att offentliggöra dessa namn 
vid tredje kvartalsrapporten (Molin & Thorell 2006). På hemsidan skall 
information ges angående om ledamot företräds av en viss ägare, om ledamot 
ersätts och information om den nya ledamoten samt hur aktieägaren går tillväga 
för att lämna förslag till valberedningen (Koden 2004). 
 

4.2.2.2 Tillsättning av styrelse 
 
Valberedningen skall föreslå ordförande och övriga styrelsemedlemmar samt 
arvode till dessa, specificerat till ordförande, övriga ledamöter och vid behov 
ersättning för utskottsarbete (Koden 2004). Den nya lagen som 
Justitiedepartementet förbereder, gällande ersättningar till personer som innehar 
en ledande befattning, kan framöver komma att påverka Kodens regler inom detta 
område (Molin & Thorell 2006).  
 
Valberedningen skall ta hänsyn till hur väl den nuvarande styrelsen tillfredsställer 
de krav som har ställts och i framtiden kommer att ställas när det gäller bolagets 
framtida inriktning. Som underlag för denna bedömning bör en utvärdering av 
styrelsen genomföras, (Koden 2004) antingen av styrelsen själv eller av 
valberedningen (Molin & Thorell 2006). Formuleringen om att det endast är 
valberedningen som skall utvärdera styrelsen har tagits bort efter 
remissinstansernas anmärkningar, men Kodgruppen påpekar dock att det är viktigt 
för valberedningen att ha uppsikt över hur styrelsen sköter sig (SOU 2004:130).  
 
Finns behov av nya ledamöter skall en kravprofil på ledamoten läggas fram och 
därefter skall kandidater sökas upp. Kandidaterna presenteras dels i kallelsen till 
årsstämman och dels på hemsidan. På hemsidan anges kandidatens ålder, 
utbildning, arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag, innehav av aktier, eventuellt 
oberoende till bolaget och aktieägare, vilket år kandidaten blev vald till ledamot 
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samt övriga betydande uppgifter (Koden 2004). ABL kräver att företaget 
informerar om vilka uppdrag som kandidaten har i andra företag. Noteringsavtalet 
tar upp att bolagsstyrningsinformation på hemsidan skall anges angående aktuell 
styrelsesammansättning, hur länge varje ledamot har suttit på sin post, dess 
huvudsysslor samt andra väsentliga uppdrag. Det har alltså funnits regler inom 
området förut, dock ställer Koden mer omfattande krav (Molin & Thorell 2006). 
En rapport om hur valberedningen har gått tillväga i sitt arbete skall lämnas på 
hemsidan och på årsstämman (Koden 2004). 
 
På stämman skall de föreslagna ledamöterna presenteras och motivering skall ges 
vid nyval och även då det inte sker någon förnyelse alls. Föreslagna personer 
skall, om möjligt, deltaga på årsstämman för att kunna besvara ägarnas frågor, 
(Koden 2004) vilket innebär en nyhet för företagen (Molin & Thorell 2006).  
 
Det är årsstämman som beslutar om styrelsearvodet och andra ersättningar till 
styrelsen (Koden 2004), vilket även ses som praxis idag (Molin & Thorell 2006). 
Årsstämman tar även beslut kring vilka villkor som skall gälla för 
incitamentsprogram som vänder sig till styrelsen (Koden 2004). Detta stämmer 
huvudsakligen överens med aktiemarknadsnämndens praxis, där 
incitamentsprogram skall beslutas vid antingen ordinarie årsstämma eller vid en 
extra årsstämma (Molin & Thorell 2006). Det är dock förbjudet för 
styrelseledamöter att erhålla aktierelaterade incitamentsprogram som vänder sig 
till ledning och anställda i företaget (Koden 2004). 
 

4.2.2.3 Tillsättning av revisor 
 
Valberedningen utser revisorskandidater och skall även bedöma vilket arvode som 
skall tilldelas dessa. Beslut kring detta kan även utses av en särskilt tillsatt 
valberedning om företaget så önskar (Koden 2004). Kodgruppens förslag i 
betänkandet angående valberedningens arbetsuppgifter möttes av stark kritik. 
Remisserna menade att val av revisor istället bör skötas av revisionsutskottet. 
Kodgruppen menade däremot att enligt svenska normer, till skillnad från 
angloamerikanska, bör revisorn tillsättas av ägarna. Anledningen till detta är att 
revisorns roll är att granska styrelsens arbete och det blir således en snedvriden 
balans om det är styrelsen som tillsätter revisorn (SOU 2004:130).  
 
Tillsättning av revisorn kan göras antingen direkt på årsstämman eller via en 
valberedning och då faller det sig lämpligt att ge valberedningen även denna 
uppgift. Dock ser även Kodgruppen problem kring detta område, såsom att det är 
ett mer omfattande arbete för valberedningen, att en annan sammansättning av 
valberedningen krävs och att specialkompetens kan behövas för organet samtidigt 
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som dess beroende av styrelsens revisionsutskott ökar. Kodgruppen har således 
låtit remissvaren prägla nuvarande regelformulering, där det numera föreskrivs att 
det finns möjlighet att bilda en särskild tillsatt valberedning för förslag på val av 
revisorer (SOU 2004:130). 
 
Valberedningens förslag skall presenteras på företagets hemsida, där även 
information skall finnas tillgänglig gällande revisorns kompetens och oberoende. 
Där skall också framgå vilket år revisorn blev vald, hur länge han eller hon har 
innehaft uppdraget samt vilka övriga tjänster revisorn utför åt företaget. På 
hemsidan skall också en rapport utges om hur valberedningens arbete har 
hanterats. Information om denna rapport skall även ges på årsstämman (Koden 
2004). Regeln är helt ny, då den saknar motsvarighet i andra regelverk (Molin & 
Thorell 2006). Förslag av val och arvodering till revisor skall även lämnas i 
kallelsen till årsstämman och på själva stämman skall en presentation och en 
motivering av förslagen äga rum, vilket är en ny regel i förhållande till ABL. Den 
föreslagne revisorn skall deltaga på stämman för att kunna presentera sig och 
svara på eventuella frågor från ägarna (Koden 2004). 
 
Ett flertal av remissinstanserna kritiserar att valberedningen har rollen att 
utvärdera styrelsen och revisorerna, för att på detta basera sina förslag. Kritikens 
innebörd är att valberedningen här får ett, i förhållande till styrelsen och 
revisorerna, överordnat organ. Kodgruppen menar att det är ett ogrundat argument 
att peka på valberedningen som en kontrollinstans. Kodgruppen tillbakavisar att 
Kodens regler inom detta område skulle förändra ansvarstrukturen och framhåller 
istället att syftet med reglerna är att tillsättningsprocessen skall vara strukturerad 
och genomsyras av öppenhet. Valberedningen representerar ägarna och dess 
uppgift är att underlätta för årsstämman att fatta bra beslut (SOU 2004:130).  
 
      

4.2.3 Styrelse 
 
Nedanstående avsnitt beskriver Kodens regler kring styrelsen och är indelat i åtta 
regelområden. Dessa är styrelsens uppgifter, storlek och sammansättning, 
styrelseledamöter och styrelseordförande, arbetsformer, finansiell rapportering, 
intern kontroll och intern revision samt arbete med redovisnings- och 
revisionsfrågor. 
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4.2.3.1 Styrelsens uppgifter  
 
Den regel i Koden som tar upp styrelsens uppgifter skall ses som en övergripande 
regel. Regeln omfattar inte något utöver ABL 8:4 eller noteringskravet (Molin & 
Thorell 2006), men finns med för att Koden skall ge en heltäckande bild av vad 
god bolagsstyrning står för. Den slutgiltiga versionen har p.g.a. remissförslag 
kortats ner och uttrycks numera i punktform (SOU 2004:130). 
 
Paragrafens punkter består numera således av att styrelsen skall fastställa de 
överordnade målen för verksamheten och besluta vilken strategi som är bäst för 
att nå dessa mål. För att uppnå målen skall styrelsen även se till att det finns 
effektiva system för uppföljning och kontroll av organisationen samt för den 
ekonomiska ställningen i företaget. Styrelsen har även i uppgift att kontinuerligt 
utvärdera den operativa ledningen och vid behov tillsätta eller avskeda VD:n. 
Styrelsen arbetar för att bolagets informationsutgivning skall vara transparent och 
saklig, för att på så vis få hög relevans hos intressenterna. Arbetet går även ut på 
att bevaka efterlevnaden av lagar och andra regler samt att etiska riktlinjer 
gällande verksamhetens fastställs (Koden 2004). Denna sista punkt är något som 
en del börsbolag tidigare har saknat (Molin & Thorell 2006).  
 
Ansvaret för att styrelsens arbete årligen skall utvärderas genom en strukturerad 
och systematisk process, har styrelsen själv (Koden 2004). Dock spelar det ingen 
roll om utvärderingen utförs av styrelsen eller någon annan. Ansvaret innebär 
således att utvärderingen skall göras och att styrelsen är aktiv i arbetet, då detta är 
en del av styrelsens utvecklingsprocess. Huvudansvaret ligger dock på 
styrelseordföranden (Molin & Thorell 2006).  
 

4.2.3.2 Styrelsens storlek och sammansättning 
 
Styrelsens medlemmar skall tillsammans, med hänsyn till företagets verksamhet, 
utvecklingsskede och i förhållande till övrig sammansättning, utgöra en bredd 
avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund (Koden 2004). 
Förslaget till Koden innefattade att varje ledamot skulle ha kapacitet att göra egna 
bedömningar. Många remissinstanser kritiserade detta förslag, då de menade att 
det skulle ge fel bild av en styrelse, då denna skall agera som ett kollegium där 
personer med olika kunskaper gemensamt verkar för företagets bästa. Kodgruppen 
accepterade kritiken och förslaget är således inte en del av Koden längre (SOU 
2004:130).  
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Regeln kring styrelsens sammansättning har inte någon överensstämmelse i ABL 
och är därmed en ny regel (Molin & Thorell 2006). Styrelsen skall inte vara större 
än att enkla och effektiva arbetsformer kan appliceras. Det är högst tillåtet att ha 
en ledamot i styrelsen som även sitter med i bolagsledningen (Koden 2004). ABL 
innefattas inte av några lagar gällande denna punkt, men det föreskrivs dock i 
ABL att VD inte kan vara ordförande i styrelsen. I dagens läge stämmer 
noteringskraven och Koden överens kring denna fråga (Molin & Thorell 2006). 
 
En regel i förslaget till Koden behandlade den särskilda informationen som skulle 
lämnas för ledamot som hade suttit i styrelsen i mer än åtta år eller var över 70 år. 
Detta förslag fick dock omfattande kritik av remissinstanserna. Motivet för 
kritiken var att ålder inte skulle vara ett skäl för att, som ledamot, anses vara 
olämplig, då detta inte ansågs vara likabehandling. Kodgruppen menade att 
orsaken till regeln var att den skulle underlätta för att få en kontinuerlig förnyelse 
av styrelsen. Regeln ändrades dock till att bli ett av de krav som valberedningen 
tar upp, vilket motsvarar ett remissvar. Remissinstanserna ansåg att när förnyelse 
av ledamot inte sker skall det särskilt motiveras och regeln pekar därmed inte ut 
några specifika krav på individerna (SOU 2004:130).  
 
Enligt Kodgruppens förslag skulle styrelsen bestå av minst två oberoende 
ledamöter (SOU 2004:130). Detta ändrades, efter ett remissvar, till att majoriteten 
av styrelseledamöterna skall vara oberoende gentemot ledningen och företaget 
(Koden 2004). Stockholmsbörsen menade i sitt remissvar att Kodens krav, 
angående oberoendefrågan, borde samordnas med Stockholmsbörsens rådande 
riktlinjer. Även Kodgruppen förespråkar att, så långt som möjligt, harmonisera de 
två kraven, men tyckte i detta fall att Stockholmsbörsens riktlinjer var för 
långtgående och ändrade således inte på Kodgruppens förslag (SOU 2004:130). 
Noteringskraven ändrades istället och idag stämmer de två reglerna huvudsakligen 
överens, dock finns en viss skillnad eftersom Koden anpassar sig efter EU-
rekommendationer (Molin & Thorell 2006).  
 
Det finns många punkter i Koden som definierar om en ledamot är oberoende 
eller inte. Vi presenterar här de punkter som vi anser vara de mest väsentliga. En 
ledamot är beroende om han eller hon är VD eller under de fem senaste åren har 
varit VD i företaget eller i ett närstående företag. Det anses heller inte klassat som 
oberoende om ledamöterna är anställda i företaget eller har varit det de senaste tre 
åren, eller i ett närstående företag. Får ledamoten en icke obetydlig ersättning för 
genomförda råd eller tjänster, utöver styrelseuppdraget, ses ledamoten som 
beroende. Har ledamoten haft omfattande affärsförbindelser med företaget eller 
närstående företag klassas han eller hon inte heller som oberoende.  Delägare eller 
anställda på ett revisionsbolag räknas inte som oberoende. Krav finns även på att 
inte ha varit styrelseledamot i mer än tolv år eller att vara nära släkt till en person i 
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ledningen (Koden 2004). Gällande oberoendefrågan finns det inte någon reglering 
i ABL (Molin & Thorell 2006).  
 
Minst två av de oberoende ledamöterna skall även vara oberoende gentemot de 
största aktieägarna i bolaget. En styrelseledamot som representerar de större 
aktieägarna eller är styrelseledamot i ett företag som är en stor ägare anses därför 
vara beroende (Koden 2004). Denna regel är specifik för Sverige, eftersom den 
skiljer sig markant i jämförelse med utländska koder. Regeln härstammar från den 
företagsstruktur som är vanlig i Sverige d.v.s. att bolagen ägs av ett fåtal större 
aktieägare tillsammans med en större grupp av mindre aktieägare (SOU 
2004:130). Detta motsvarar även en del av EU:s rekommendationer som grundas 
på att upprätthålla likabehandlingsprincipen och därmed skydda minoriteten. Det 
stämmer även överens med det noteringskrav som råder idag, men skiljer sig 
jämfört med tidigare krav (Molin & Thorell 2006). 
 
De valda styrelseledamöter avses att sitta på posten under ett år, vilket är en 
huvudregel enligt ABL. Koden skiljer sig därmed inte i förhållande till tidigare 
reglering gällande denna punkt (Molin & Thorell 2006).  
 

4.2.3.3 Styrelseledamöter  
 
Styrelseledamoten skall kunna ägna tillräckligt med tid och omsorg åt 
styrelseuppdraget för att kunna bedöma ärenden samt framföra sitt 
ställningstagande (Koden 2004). Koden menar därmed att ledamoten inte skall ha 
så många andra uppdrag att ovanstående inte kan följas, något som inte tas upp i 
ABL (Molin & Thorell 2006). Ledamoten skall även själv begära den information 
som är nödvändig för beslut (Koden 2004). Enligt ABL får beslut inte tas om inte 
alla ledamöter är insatta i frågan och på så vis har denna punkt inte tillfört något 
nytt (Molin & Thorell 2006). Han eller hon är skyldiga att ta till sig den kunskap 
om bolaget som krävs och att genomgå, av styrelsen bestämd, lämplig utbildning 
(Koden 2004), något som även regleras i Stockholmbörsens noteringskrav (Molin 
& Thorell).  
 
De förslag som Koden förmedlade kring styrelseledamöterna ansågs vara 
överflödiga av ett par remissinstanser, då de tyckte att punkterna som Koden tog 
upp var självklara och onödiga eftersom ABL tog upp, i stort sett, samma regler. 
Kodgruppens motiv med reglerna var att försöka framkalla en så komplett bild 
som möjligt av svensk bolagsstyrning. Reglerna motsvarar även, i hög grad, EU-
rekommendationer och Kodgruppen beslöt därför att införa snarlika regler som 
ABL. Med anledning av remissinstansernas åsikter har dock någon punkt 
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förändrats i den slutgiltiga Koden, men Kodgruppen behöll, till stor del, det 
ursprungliga förslaget (SOU 2004:130). 
 

4.2.3.4 Styrelseordförande 
 
Val av styrelseordföranden skall enligt Koden ske på årsstämman (Koden 2004), 
vilket somliga remissinstanser tog upp som en negativ förändring. Detta då de 
ansåg att företagen blir låsta till att ta beslut gällande styrelseordföranden under 
årsstämman. Enligt Kodgruppens förslag måste därmed en extra årsstämma hållas 
om företaget vill avsätta sittande ordförande. Svenska Advokatsamfundet ansåg 
att denna regel borde slopas. Tidigare räckte det med att styrelsen valde 
ordförande, vilket Kodgruppen anser vara bristfälligt p.g.a. det stora ansvar som 
ordföranden idag besitter. Motivet för regeln är således att valet av ordförande 
skall ses som ett av de viktigaste besluten, för ett bolag, med tanke på ordförandes 
ansvarsroll. Att göra detta val under en årsstämma främjar därmed aktieägarnas 
inflytande i bolaget och förslaget till bestämmelsen fastställdes (SOU 2004:130). 
 
Om valberedningen föreslår att en avgående VD skall bli styrelseordförande i 
anslutning till sin avgång skall förslaget särskilt motiveras (Koden 2004). Vissa 
remissinstanser ansåg att denna regel skulle omformuleras till ett förbud. 
Kodgruppen ansåg att det saknades erfarenhet om det skall vara motiverat med en 
ovillkorlig regel i denna fråga och punkten har behållits enligt förslaget (SOU 
2004:130).  
 
Är den valda ordföranden samtidigt anställd eller har uppdrag i bolaget på annat 
sätt får det inte innebära att uppgifter gällande den löpande förvaltningen övertas 
från VD:n. Arbetsfördelningen skall därmed tydligt klargöras mellan ordförande 
och VD och detta skall ske i arbetsordningen samt i instruktionen för VD:n 
(Koden 2004). 
  
De olika områden som en styrelseordförande skall ansvara för presenteras i Koden 
och här skiljer den sig från förarbetena till ABL (Molin & Thorell 2006). 
Ordföranden skall se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och han eller hon 
skall särskilt organisera och styra styrelsens arbete samt uppmuntra till en öppen 
och konstruktiv diskussion. Ansvar ligger även på att se till att styrelsen 
uppdaterar och fördjupar sina kunskaper kring företaget och att de får den 
utbildning som krävs för uppdraget (Koden 2004).  
 
Ordföranden skall ta emot åsikter från ägarna och förmedla dessa vidare till 
styrelsen. Uppdraget innebär även att vara diskussionspartner för VD:n och att 
tillsammans med honom eller henne ta fram dagordning för styrelsens 
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sammanträden. Ordföranden skall se till att styrelsens beslut verkställs effektiv 
och att de får den information och beslutsunderlag som behövs för deras arbete. 
Det ligger även på ordförandens ansvar att se till att styrelsens arbete årligen 
utvärderas och att valberedningen informeras av dess svar (Koden 2004). Kritik 
mot den sista punkten har förts fram och i remisserna uttrycks det att styrelsen inte 
bör utvärdera sig själva utan att det bör skötas av en revisor. Kritiken bidrog dock 
inte till någon förändring av Koden (SOU 2004:130). 

 

4.2.3.5 Styrelsens arbetsformer 
 
Några regler gällande arbetsformerna har eliminerats sedan remissinstanserna har 
framlagt kritik gentemot dessa. De regler som finns kvar har dock inte fått någon 
kommentar och anses därför som relevanta för Koden (SOU 2004:130). 
Styrelsens instruktioner, vilka beskrivs i arbetsordningen, VD:s instruktioner och 
rapportinstruktioner, skall vara anpassade till företagets förhållanden. De skall 
även vara tydliga, uttömmande och åskådliga så att de lätt kan användas som 
styrdokument. Dessa instruktioner skall styrelsen pröva en gång om året för att 
höja relevans och aktualitet (Koden 2004). Den sista punkten, om årlig översyn av 
instruktioner, är den som skiljer sig mest i förhållande till ABL, då de andra 
ovanstående punkterna i denna regel delvis redan finns beskrivna i ABL (Molin & 
Thorell 2006). 
 
Styrelsen kan etablera utskott för mer specifika områden och till dessa delegera en 
viss beslutanderätt. Detta får dock inte leda till att styrelsen tappar överblicken 
och kontrollen över verksamheten. Vilken sorts beslutanderätt samt 
arbetsuppgifter som utskotten har skall beskrivas i arbetsordningen. Utskotten 
skall även protokollföra möten och dessa protokoll skall underrättas till styrelsen 
(Koden 2004). 
 
Styrelsen skall utvärdera det arbete som VD:n har genomfört och detta skall ske 
minst en gång om året. Vid detta tillfälle får inte någon person från ledningen 
närvara (Koden 2004). Denna regel är tämligen utspridd inom större svenska 
börsnoterade bolag och har därmed utvecklats genom praxis. Det finns dock inte 
någon motsvarighet i ABL (Molin & Thorell 2006). 
 
Ärende som inte har varit med på dagordningen får inte tas till beslut av styrelsen 
om de inte samstämmigt beslutar att så skall ske (Koden 2004). Denna regel 
uppges redan i ABL och kan därför ses som ett komplement för de företag som 
använder sig av Koden (Molin & Thorell 2006). Under möten skall styrelsen 
biträdas av en sekreterare som inte får vara ledamot i styrelsen. Protokoll skall 
sedan konkret återge vad som har behandlats på mötet och vilket underlag som 
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har funnits för respektive ärende och beslut. Det skall sedan överlämnas till 
styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter mötet (Koden 2004). Regeln anses 
vara ett förtydligande av den praxis och de regler som redan råder kring frågan 
(Molin & Thorell 2006). 
 

4.2.3.6 Finansiell rapportering 
 
Årsredovisningen skall uttrycka vilka avsnitt som är formella finansiella rapporter 
och vilka regelverk dessa baseras på. Det skall även tydligt framgå vilka delar av 
årsredovisningen som är granskade av revisorn (Koden 2004). Detta är viktigt, då 
det idag finns flera olika sorters rapporter som kan ha olika innebörd och relevans 
beroende på vilket land eller regelverk som aktualiseras (Molin & Thorell 2006). 
 
Omedelbart före styrelsens underskrift i årsredovisningen skall en försäkran ges 
av styrelsen och VD att årsredovisningen, så vitt de vet, följer god 
redovisningssed, att uppgifter stämmer överens med realiteten och att inga viktiga 
uppgifter saknas (Koden 2004). Regeln har givit upphov till diskussion, då flera 
remissinstanser menar att en sådan regel är överflödig, medan många andra 
remissinstanser menar att det är en välbehövlig reglering (SOU 2004:130). Det 
finns dock åsikter som pekar på tveksamhet om att VD:s eller styrelseledamöters 
agerande kommer att te sig annorlunda innan försäkran lämnas, efter det att 
Koden har implementerats (Svernlöv 2005). 
 
Kodgruppens syfte med regeln är att förtydliga styrelsens och VD:s ansvar för 
årsredovisningen. Regeln har dessutom präglats av andra länders koder för 
bolagsstyrning (SOU 2004:130). Exempelvis härstammar styrelse och VD:s krav 
om att lämna en försäkran från SOX, bortsett från att denna även kräver att 
ekonomichefen skall lämna en försäkran (Svernlöv 2005). Även Koden hade detta 
krav i sitt ursprungliga förslag, men det har eliminerats i den slutliga versionen. 
Detta p.g.a. att flera remissinstansers farhågor om att osäkerhet skulle råda 
gällande ansvarsförhållandena mellan företagsledningen och styrelsen (SOU 
2004:130). 
 
Årsredovisningslagen har en regel som innefattar att en delårsrapport i företaget 
måste upprättas och noteringsavtalet kräver att det skall framgå om rapporten är 
granskad av företagets revisor (Molin & Thorell 2006). Här går Kodgruppen ett 
steg längre och kräver att antingen företagets halvårsrapport eller dess 
niomånadersrapport översiktligt skall granskas av företagets revisor. Företagen får 
alltså välja vilken delårsrapport som passar bäst för granskning (Koden 2004).  
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Det finns två sidor av remissvaren gällande denna fråga. Kritikerna menar att 
kostnaderna, som denna granskning för med sig, överstiger de fördelar som kan 
genereras. Remissgruppernas förespråkare i frågan, menar dock att situationen är 
precis tvärtom, då rapporten idag har en stor påverkan på marknaden och därmed 
kommer fördelen av en granskad rapport att klart överstiga kostnaden. 
Kodgruppen tyr sig till det sistnämnda argumentet (SOU 2004:130). FAR och 
Finansinspektionen har dessutom argumenterat för att samtliga delårsrapporter 
skall revideras och i FAR:s regelverk står omnämnt hur revisorns översiktliga 
granskning skall gå till (Svernlöv 2005).  
 

4.2.3.7 Intern kontroll och internrevision 
 
Styrelsen skall kontinuerligt tillgodogöra sig information om företagets interna 
kontroll samt utvärdera denna. Därmed är det styrelsen som skall se till att nivån 
på den interna kontrollen hålls hög. Det är även styrelsens roll att lämna en 
rapport om hur den interna kontrollen är organiserad, till den del den hänför sig 
till de finansiella rapporterna, samt beskriva hur den interna kontrollen har 
fungerat (Koden 2004).  
 
Att en särskild rapport för den interna kontrollen skall avlämnas är en stor nyhet 
som har införts med Koden (Molin & Thorell 2006) och revisorn skall granska 
även denna rapport (Koden 2004). Här framkom kritik från remissinstanserna att 
det kan komma att innebära en alltför omständlig och kostsam process för ett litet 
bolag och att det dessutom existerar alltför många granskningsrapporter samt att 
det räcker med revisionsberättelsen. Kodgruppen försvarar regeln med att peka på 
betydelsen av god intern kontroll i bolagen och att rapporten inte skulle väga lika 
tungt om den inte granskas av revisorn (SOU 2004:130). Dock har det i regeln 
klargjorts att den innebär att en granskning skall göras, inte en full revision 
(Svernlöv 2005). Reglerna om intern kontroll har även som avsikt att harmonisera 
området till internationella standarder (SOU 2004:130).   
 
Det har debatterats kring den interna kontrollrapportens utformning och av vissa 
remissinstanser har önskemål om mer anvisningar gjorts. Med anledning av detta 
har FAR tillsammans med Svenskt Näringsliv utgivit en vägledning gällande 
rapporten, (SOU 2004:130) anpassad till de svenska och europeiska 
förhållandena. En förklaring till de allmänt hållna reglerna är att detta anses vara 
ett område där praxis behöver tid för att utvecklas (Svernlöv 2005). Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning har meddelat specialregler just under övergången till 
användandet av Koden. Dessa regler innebär att det, i 2005 års rapport, är 
tillräckligt att rapportera hur organisationen av den interna kontrollen ser ut. Det 



   

 39 

behöver således inte meddelas hur väl den interna kontrollen har fungerat och inte 
heller behöver rapporten granskas av en revisor (Molin & Thorell 2006). 
 
Om bolaget saknar en funktion för internrevision skall styrelsen, för varje år, 
bedöma behovet av en sådan och lämna en motivering kring detta i rapporten över 
den interna kontrollen (Koden 2004). Denna regel härstammar från den brittiska 
koden och är helt ny i Sverige (Molin & Thorell 2006). Ett flertal av de svenska 
börsbolagen har än så länge stått utan en egen internrevision (SOU 2004:130). 
 

4.2.3.8 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor 
 
Styrelsen skall dokumentera hur kvaliteten i den finansiella rapporten garanteras. 
En annan uppgift för styrelsen är att sköta kommunikationen med revisorn och 
årligen arrangera ett enskilt möte med denna, utan deltagande av personer från 
bolagsledningen (Koden 2004). Detta tillhör praxis, men det har tidigare inte 
funnits någon reglering inom området (Molin & Thorell 2006) och även här skall 
en rapport avlämnas (Koden 2004). Dessa båda rapporter kommer att generera 
bättre och tydligare rutiner inom området. Det är ovanligt att revisorns 
huvudkontakt med företaget är genom styrelsen eller revisionsutskottet, som 
Koden nu vill reglera fram. Huvudkontakten har tidigare istället varit med någon i 
företagsledningen. Koden tycks alltså sträva efter att underlätta kontakten mellan 
revisor och styrelse (Svernlöv 2005).  
 
Enligt Koden skall styrelsen utse ett revisionsutskott (Koden 2004). ABL har inte 
krävt att ett sådant utskott måste inrättas, men har däremot reglerat om att 
skriftliga anvisningar skall ange arbetsfördelningen mellan styrelse och utskott, 
om ett utskott bildas (Molin & Thorell 2006). Trots att det inte har funnits någon 
reglering inom området, har det redan tidigare inrättats ett revisionsutskott i 
somliga bolag. Detta utskott skall innefatta minst tre styrelseledamöter. Minst en 
av utskottets ledamöter skall vara oberoende med avseende på bolagets ägare samt 
majoriteten av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen i sig (Koden 2004).  
 
Om en person i bolagsledningen också ingår som styrelseledamot, får inte han 
eller hon ingå i revisionsutskottet. Med hänsyn till mindre bolag får hela styrelsen, 
i dessa bolag, utgöra revisionsutskottet, då styrelsen anses klara av de uppgifter 
som tillkommer på utskottet (Koden 2004). Denna regel tillades efter granskning 
av remissvaren, vilka innefattade invändningar mot innebörden av regeln och 
menade att den inte borde existera. Remissinstanserna påpekade att den inte 
reflekterade över svensk praxis på området, eftersom enbart en tredjedel av 
företagen på Stockholmsbörsen idag har ett revisionsutskott inrättat. Kodgruppen 
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menar att regeln behövs i och med ökat inrättande av revisionsutskott och att det 
därför finns ett behov av en svensk standard på området. Dessutom finns förslag 
på att EU skall reglera att alla företag skall inrätta ett revisionsutskott (SOU 
2004:130). 
 
En av utskottets uppgifter är att hjälpa styrelsen med underlag till att säkra 
kvaliteten på den finansiella rapporten. En annan uppgift är att ständigt 
tillgodogöra sig information om revisionens inriktning och omfång. Det är även 
revisionsutskottet som skall avgöra vilka andra möjliga tjänster som revisorn kan 
ge till bolaget förutom revision. Det ingår även att granska och analysera 
revisionsarbetet samt informera om detta till valberedningen. Utskottet skall även 
verka som assistent till valberedningen vid förslag av revisor och dess arvodering 
(Koden 2004). Kodens regler kring revisionsutskottets uppgifter är allmänt hållna 
och inte särskilt detaljerade (Molin & Thorell 2006). 
 
Att det tillhör revisionsutskottets uppgift att granska revisorn har mötts av kritik i 
och med att revisorn skall granska styrelsen. Kodgruppen menar dock att regeln 
har tillkommit främst för att motverka att många företag idag låter 
bolagsledningen utvärdera revisorn. Egentligen ligger granskningen av revisorn 
på årsstämman, men denna har inte möjlighet till att i praktiken göra denna 
granskning. Förslag från remissinstanser har uppkommit avseende att ett 
kompetenskrav bör införas gällande revisionsutskottets ledamöter. Kodgruppen 
har ansett att detta inte är nödvändigt och att det är upp till valberedningen att 
söka upp kandidater till styrelsen med rätt kompetens (SOU 2004:130). 
 
 

4.2.4 Bolagsledning 
 
Följande avsnitt innefattar Kodens regler gällande VD:s uppgifter och ersättning 
till bolagsledning. 
 

4.2.4.1 Verkställande direktörens uppgifter 
 
VD har till uppgift att hålla styrelsen informerad om företagets 
verksamhetsutveckling samt att ge styrelsen ett så bra informationsunderlag som 
möjligt för att kunna fatta bra beslut. VD:s väsentliga åtaganden utanför företaget 
skall godkännas av styrelsen, (Koden 2004) vilket inte har reglerats förut (Molin 
& Thorell 2006). 
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4.2.4.2 Ersättning till bolagsledning 
 
Styrelsen har till uppgift att etablera ett ersättningsutskott som skall ha hand om 
ersättningsfrågor och andra villkor gällande anställning (Koden 2004). Detta 
regleras inte i ABL, förutom att det finns en beskrivning för hur 
arbetsfördelningen skall utformas mellan styrelse och utskott. I Koden anges inte 
hur många personer som bör ingå i utskottet, men i ett uttalande av Kodgruppen 
framkommer det att utskottet bör bestå av minst två ledamöter. Då 
ersättningsutskottets uppgifter inte klart framgår av Koden, bör dessa fastställas i 
en instruktion och även utskottets grad av beslutanderätt bör anges (Molin & 
Thorell 2006). Det finns inget hinder för att styrelseordförande skall vara 
ordförande i utskottet, dock skall resterande ledamöter anses som oberoende med 
avseende på företaget och dess ledning (Koden 2004). Denna regel existerar för 
att motverka jäv och intressekonflikter (Molin & Thorell 2006). 
 
I mindre företag kan hela styrelsen utgöra ersättningsutskottet, dock får inte 
ledamot som även ingår i företagsledningen deltaga (Koden 2004). Denna regel 
tillkom efter kritik från remissinstanserna, vilka hade synpunkter på att det skall 
vara ett krav att tillsätta ett ersättningsutskott. Instanserna ansåg att det skulle vara 
bättre med mer flexibla lösningar till företag, som själva bör kunna bestämma hur 
de skall organiseras gällande denna fråga. Dessutom menade Fjärde AP-fonden att 
det inte får bli ett självändamål att organisera styrelsen i diverse utskott och pekar 
på Skandia-skandalen som ett exempel, där det rådde brist på kommunikation 
mellan ersättningsutskottet och styrelsen i sin helhet (SOU 2004:130).  
 
Årsstämman skall godkänna de förslag som styrelsen presenterar på stämman 
gällande ersättningsfrågor och andra villkor om anställning rörande 
företagsledningen (Koden 2004). Någon reglering i ABL finns inte gällande vem 
som skall bestämma när det gäller ersättningsfrågor, men enligt praxis är det ofta 
styrelsen. Dock är det inget, i ABL, som hindrar att årsstämman skall ta beslut i 
frågan (Molin & Thorell 2006).  
 
Ovanstående information skall även gå att hitta på företagets hemsida i anslutning 
till kallelsen. Informationen skall innefatta relationen mellan rörlig och fast 
ersättning och förhållandet mellan prestation och ersättning samt principer för 
bonus- och incitamentsprogram. Även principer för icke-monetära förmåner, 
uppsägnings- och avgångsvederlag samt pension skall anges och vilka som 
omfattas av dessa principer. Det skall även meddelas huruvida principerna avviker 
från föregående års godkända principer samt hur styrelsen går tillväga i 
förslagsprocessen (Koden 2004). Det förekommer ett lagstiftningsarbete i 
Justitiedepartementet gällande dessa principer och därför gäller regeln för 
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närvarande, men åligger på den framtida kodansvarige att justera för eventuell 
lagändring (SOU 2004:130).  
 
Årsstämman beslutar om principer för företagsledningens incitamentsprogram om 
det är knutet till aktier. Dessa principer innefattar det högsta antalet instrument 
som skall kunna utfärdas, tilldelningsvillkorens huvuddrag, hur värdering av 
instrumenten skall göras samt den senaste tidpunkten som instrumenten skall 
utfärdas till företagsledningen (Koden 2004). Detta område är behandlat av 
Aktiemarknadsnämnden, som menar att årsstämman skall besluta kring dessa 
frågor, men att undantag dock kan finnas. Koden går emellertid hela vägen ut och 
förbjuder således även undantagen (Molin & Thorell 2006). 
 
Att det är årsstämman som beslutar om ersättningsfrågor har blivit starkt 
kritiserat. Kodgruppen följer dock EU-rekommendationens linje, som anger att 
frågan skall beslutas på stämman genom omröstning, vilket sedan kan verka som 
rådgivande eller som beslutande. Kodgruppen anser emellertid att svenska normer 
inte kan ta sig an stämmans omröstning som en rådande funktion, utan har kvar 
den ursprungliga föreslagna regeln om att stämman skall ha beslutanderätt (SOU 
2004:130). 
 
 

4.2.5 Övergripande remissynpunkter 
 
I det avslutande avsnittet beskriver vi remissinstansernas generella synpunkter 
gällande Koden. 
 
Många remisser anförde att kodförslaget, generellt sett, är alltför detaljerat, 
speciellt med tanke på förslaget att även mindre bolag skall komma att omfattas 
av Koden. Stockholmsbörsen rekommenderar en gradvis ökning av 
detaljeringsgraden och Advokatsamfundet föreslår att detaljregleringen skall 
behandlas av specifika näringslivsorgan. Somliga remissinstanser menar även att 
Koden reglerar vissa självklarheter. Dessa synpunkter har till stor del influerat den 
slutgiltiga Koden, då Kodgruppen instämde med remissinstanserna (SOU 
2004:130).  
 
Den höga detaljeringsgraden har korrigerats och några av de självklara momenten 
i Koden har eliminerats. Ett flertal remissinstanser ansåg även att det inte skall 
vara tvingande för mindre bolag att tillämpa Koden, och vissa andra instanser 
menar att mindre bolag skall tillåtas att göra fler avvikelser (SOU 2004:130). Som 
nämndes i inledningen av kapitlet har Kodgruppen inget mandat att bestämma 
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vilka bolag som skall tillämpa Koden, men anser att alla noterade företag skall 
omfattas av Koden inom några år (Koden 2004). 
 
Kritik har tillkommit gällande risken att ansvarfördelningen mellan bolagsorganen 
kan komma att förändras samt att den tydliga ansvarfördelningen som regleras i 
ABL, kommer att förändras. Kodgruppen menar här att reglerna inte strider mot 
ABL, men att Koden faktiskt föreslår en viss ändring av bolagsordning t.ex. 
ersättningar och val av styrelseordförande. De menar att detta emellertid inte 
innebär att Koden går emot regler i ABL (SOU 2004:130). 
 
Vissa remissinstanser befarar att problem kan uppstå, då den svenska koden 
avviker från andra länders koder. De menar att svårigheter kommer att uppstå för 
företag som är verksamma i flera länder, med alltför många koder att ta hänsyn till 
och dessutom skulle den svenska koden bli svår att marknadsföra internationellt. 
Kodgruppen menar att de, så långt som möjligt, har försökt att följa internationell 
standard, men att de inte har dragit sig för att frångå denna när det har känts 
motiverat (SOU 2004:130). 
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5. Empiri  
 
 
 
 
 

Vi kommer i detta avsnitt kortfattat att presentera respektive företag samt att 
sammanfatta intervjuerna för respektive fallföretag. Vi har intervjuat en person i 

respektive företag, samtliga ansvariga för det operativa arbetet med 

implementering av Koden. Vårt syfte med intervjuerna är att erhålla information 

om vilka förändringar som företagen har upplevt med införandet av Koden samt 

Kodens för- och nackdelar. 

 
 

5.1 Alfa Laval AB 
 
 

5.1.1 Företagspresentation  
 
Alfa Laval är ett globalt företag såväl inom försäljning som inom produktion. 
Personalstyrkan består idag av 9500 anställda. Grunden till Alfa Laval lades 1883 
genom företaget AB Separator. Företagets grundare var Gustaf de Laval 
tillsammans med Oscar Lamm Jr. Alfa Laval arbetar med tre nyckelteknologier, 
vilka är värmeöverföring, separering och flödeshantering. Börsvärdet var vid 
slutet av år 2005 18.4 miljarder kronor och därmed är Alfa Laval skyldiga att följa 
Koden, då deras aktier är noterade på O-listan. Alfa Laval är undersökningens 
största fallföretag (Alfa Lavals årsredovisning 2005). 
 
Alfa Laval har sedan ett par år tillbaka arbetat med bolagsstyrning enligt SOX 
p.g.a. ett utländskt obligationslån, vilket återlöstes år 2005. Alfa Laval har även 
följt utvecklingen av svensk bolagsstyrning och år 2003 upprättade de ett avsnitt i 
årsredovisningen som kom att kallas för ägarstyrningsrapport. Denna omarbetades 
till en bolagsstyrningsrapport år 2004, vilken till stor del motsvarade Kodens krav. 
År 2005 trädde Koden i kraft och Alfa Lavals årsredovisning innefattade en 
bolagsstyrningsrapport utan avvikelser (Alfa Lavals årsredovisningar 2001-2005). 
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5.1.2 Intervju 
 
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta den intervju som gjordes med Mikael 
Sjöblom, IR-ansvarig på Alfa Laval, den 4 maj 2006. 
 

5.1.2.1 Förberedelser inför Koden 
 
Alfa Laval var tidigt ute med att följa utvecklingen av diskussionen kring svensk 
bolagsstyrning, då de insåg att en svensk kod sannolikt skulle komma att införas. I 
årsredovisningen för 2004 hade Alfa Laval ett avsnitt som liknade en 
bolagsstyrningsrapport. Därmed var arbetet med att ta fram årets 
bolagsstyrningsrapport inte lika krävande som om de skulle ha startat från noll, 
säger Sjöblom. De ville helt enkelt hellre ligga ett steg före än ett steg efter. Alfa 
Laval började även förbereda sig inför Koden, då investerare fick ett allt större 
intresse för bolagsstyrningsdetaljer. Alfa Laval har tidigare arbetat efter SOX, då 
de har haft värdepapper registrerade i USA. De har därmed följt liknande riktlinjer 
tidigare, vilket har skapat en del rutiner kring bolagsstyrning inom företaget.  
 
Sjöblom kan inte yttra sig om vilka områden inom bolagsstyrning som företaget 
fokuserade på, innan Koden infördes. Idag anser Alfa Laval att de är framme på 
ett bra sätt och följer Koden i princip fullt ut. Sjöblom kan därför inte säga något 
specifikt område som de lägger fokus på, dock har internrevision fått mycket 
uppmärksamhet under arbetsgången och även där uppfyller de nu alla kraven. 
Fortsatt arbete blir att följa hur Koden förändras framöver och därmed kommer 
nya krav successivt att genomarbetas. 
 
Sjöblom uttrycker att det var många pusselbitar som hamnade på plats i och med 
att Koden infördes. De som i Alfa Laval har ansvarat för det operativa arbetet med 
införandet av Koden har framförallt varit chefsjuristen och även ekonomichefen 
samt Sjöblom själv som är IR-ansvarig. Dessa tre personer ansvarar för att Alfa 
Laval följer Koden och att Kodens informationskrav publiceras. Det är även 
många personer i styrelsen som är involverade i arbete med Koden och inte minst 
de personer som sitter i valberedningen.  
 

5.1.2.2 För- och nackdelar med Koden 
 
Generellt är Sjöblom positiv till införandet av Koden. Han ser den ökade 
transparensen för aktieägarna som Kodens mest positiva bidrag. Sjöblom anser 
även att det är positivt att krav om utskotten finns, såsom ersättnings- och 
revisionsutskottet.  
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Sjöblom anser att en negativ aspekt gällande Koden är det omfattande 
administrativa arbetet och han menar att ”pendeln har svängt över lite långt”. Han 
tror dock att om Koden får mer tid på sig och omarbetas, kommer förhoppningsvis 
ett mellanläge att hittas. Koden har tillkommit p.g.a. den så kallade Enron-
skandalen, påpekar Sjöblom. Det skall inte heller förglömmas att det är mycket 
bra för investerarna att kunna kontrollera att företagen uppför sig på ett bra sätt, 
trots att pendeln har svängt över och bolagsstyrningsarbetet har blivit lite väl 
detaljstyrt.  
 
Sjöblom kunde inte hitta någon specifik regel av Koden som han var kritisk mot. 
Att en del regler är mer allmänt skrivna och en del mer detaljerade tycker han är 
ganska naturligt. Han menar att vissa regler måste vara mer allmänna och vissa 
måste vara mer detaljerade och han hade därmed inga synpunkter på detta. Han 
anser att det finns en risk med alltför allmänt skrivna regler, då det kan medföra 
alltför fria tolkningsmöjligheter. Verkligheten är dock inte alltid svart eller vit och 
han tror att Koden ger en bra möjlighet till förbättrad transparens och därmed är 
införandet av Koden meningsfullt. 
 
Generellt tycker Sjöblom inte att reglerna har varit svårtolkade. Han anser dock 
att den rekommendation som Kollegiet utkom med i december år 2005 gällande 
intern kontroll, kom sent i processen. De hade emellertid inga större problem att 
hantera detta i Alfa Laval. Om ABL ger tydliga riktlinjer för bolagsstyrning i 
förhållande till Koden kan Sjöblom inte svara på. Generellt tycker han att Koden 
är bra, men han menar att det självklart finns detaljer som behöver bearbetas. 
Koden idag är ett första utkast, vilket kommer att omarbetas om ett eller två år, 
påpekar Sjöblom, och då kommer det överflödiga eventuellt att avlägsnas. Han 
kan dock inte se något som behöver adderas till Koden. 
 
Sjöblom tror absolut att Koden spelar roll gällande att reglera fram gott omdöme. 
Han säger att de flesta bolag har ett gott omdöme, men att Koden medför att 
samtliga företag följer en bra bolagsstyrning och därmed bidrar till ett etiskt 
tänkande. De intressenter som kommer att dra nytta av Koden är i första hand 
investerare, enligt Sjöblom.  
 
Han tror inte att en bra bolagsstyrning kommer att innebära en konkurrensfördel 
gällande leverantörer och kunder. Sjöblom kan dock tänka sig att en viss 
konkurrensfördel kan uppstå när det gäller finansmarknaden. Han menar att 
Koden kan vara positiv för investerare genom deras möjlighet att pricka av och 
kontrollera att bolaget uppfyller dess regler. Samtidigt har företag en möjlighet att 
förklara varför de inte uppfyller Kodens krav och om företagen har en vettig 
förklaring kan det uppväga det faktum att inte Kodens alla regler uppfylls. 
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Sammanfattningsvis tycker han att det är bra att bolagsstyrning tas upp på 
agendan.  
 

5.1.2.3 Förändringar till följd av Koden 
 
Den förändring som främst har skett inom Alfa Laval är att tidsåtgången har ökat. 
Det tar tid innan bolaget lär känna Koden ordentligt t.ex. vad bolaget skall göra 
kring årsstämman och vilka dokument som skall publiceras på hemsidan, menar 
Sjöblom. Tidsåtgången har på så vis varit betydande för ett antal personer i Alfa 
Laval, då Koden har krävt nya kunskaper. Han anser inte att Koden har fört med 
sig ökade kostnader, i så fall endast marginellt. Kostnader kan uppkomma av de 
extra sidorna i årsredovisningen som skall tryckas och att bolaget låter vissa 
jurister titta på en del nya dokument. Sjöblom uttrycker ännu en gång att Alfa 
Laval är ett stort bolag där resurserna finns internt och arbetet läggs på redan 
befintliga sådana. Det blir även merarbete för de personer som inte ingår i bolaget 
såsom styrelseledamöter och valberedningen, vilka har en viktig roll för bolaget. 
För dessa personer har arbetsbördan med all sannolikhet ökat. 
 
Koden har ökat graden av information gentemot intressenter och därmed är det 
självklart att merarbetet för ett bolag ökar, såväl för styrelseledamöter som för 
anställda. Han kan inte se att något speciellt område har belagts med mer arbete 
än andra, utan ökningen är relativt jämn. Det merarbete som Koden har medfört 
för Alfa Laval ligger i att kontrollera att Koden följs, att göra 
bolagsstyrningsrapporten och att se till att rätt information ligger på hemsidan 
o.s.v. Sjöblom betonar att han talar om arbetsbördan för egen del och menar att 
det kan vara möjligt att styrelseledamöter har en annan syn. 
 
Kring frågan om Koden kommer att medföra ett mer djuplodande arbetssätt med 
bolagsstyrning eller om den enbart ger upphov till mer dokumentation, säger 
Sjöblom att mycket av Kodens innehåll redan finns i företaget, däremot har det 
kanske inte alltid varit samlat på ett och samma ställe. Inför implementeringen av 
Koden arbetade Alfa Laval främst med att samla ihop all 
bolagsstyrningsinformation till ett enda dokument. Han upprepar även att Alfa 
Laval, redan tidigare följde Koden till stor del, då företagets bolagsstyrningsarbete 
var relativt utvecklat. Graden av förberedelser inför Koden, kan givetvis variera 
mellan olika företag. 
 
Sjöblom tycker inte att Koden har inneburit att företag har blivit mer reglerade, då 
mycket av det som Koden fokuserar på även har funnits tidigare i företaget. Detta 
gäller Alfa Laval som tidigare följde SOX, vilket har medfört att de har arbetat 
med liknande regler redan tidigare. Skillnaden mellan SOX och Koden är att SOX 
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är mer strikt än Koden i sina riktlinjer. Han påtalar även att ingen än så länge vet 
vad som händer om Koden inte följs. Han säger även att företag måste ha 
förståelse för att intressenter vill ha den här typen av transparens och insyn i 
företagen.  
 
Sjöblom anser att även mindre bolag skall omfattas av Koden. Detta anser han 
eftersom investerare skall kunna bedöma bolaget efter samma kriterier oavsett om 
bolaget är av mindre eller större sort. Han påpekar dock att han är anställd på ett 
större bolag och kan egentligen inte uttala sig om vad som är rimligt för de mindre 
bolagen. Han förstår emellertid att mindre bolag har svårare att ha tillräckliga 
resurser för att kunna följa upp Koden och därför är det bra med den 
övergångsprocess som nu råder, då mindre bolag än så länge inte omfattas av 
Koden.  
 
Sjöblom anser att den revision som genomförs av bolagsstyrningsrapporten 
bekräftar att den uppnår en viss kvalitet. Han menar dock att det är svårt att påvisa 
vad som är kvalitet gällande bolagsstyrning och att detta får utvecklas med tiden. 
 

5.1.2.4 Principen följ eller förklara 
 
Alfa Laval har inga avvikelser i sin bolagsstyrningsrapport och detta tror Sjöblom 
kan bero på att SOX har hjälpt dem att anpassa sig till denna sorts regelsystem. 
Trots detta har en del förändringar krävts för att anpassa företaget efter Koden, 
vilket Alfa Laval redan gjorde för nästan två år sedan. Detta har underlättat för i 
år, då endast små justeringar har krävts för att anpassa sig till Koden fullt ut. 
Sjöblom ser ändå det positiva med att kunna använda sig av avvikelser och 
därmed principen följ eller förklara i startskedet. Han hänvisar även till börsens 
noteringsavtal som måste följas, där det finns vites- och betalningsföreläggande 
om bolagen inte följer detta.  
 
Sjöblom menar att det naturligtvis är i företagets intresse att Koden följs. 
Intressenter kan kontrollera att företaget uppfyller Koden, vilket visar en viss 
legitimitet. Även om företag har möjlighet att lämna en förklaring på avvikelser, 
kan det finnas frågetecken och alltför många avvikelser kan leda till negativa 
konsekvenser. Han anser även att Koden kommer att öppna upp relationen mellan 
aktieägare och företagsledning i och med bolagsstyrningsrapporten, som detaljerat 
redogör för hur ledningen arbetar. Dock finns det givetvis en gräns för hur mycket 
bolag kan upplysa om hur ledningen jobbar, men Alfa Laval har inga problem 
med att informera kring de krav som Koden ställer. 
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Sjöblom menar att avsaknaden av en särskild kontrollinstans kring motivering av 
avvikelser har både för- och nackdelar. Innan Koden omarbetas, tror Sjöblom, att 
det är bra att principen följ eller förklara finns. Det är, med andra ord, något som 
är försvarbart i övergångsfasen. Han uttryckte vidare att det är möjligt att regler 
kring avvikelsernas förklaringar kommer att utarbetas i framtiden, då det redan 
finns en del regler om dessa i noteringsavtalet till börsen. Det är då upp till börsen 
att upprätta sanktioner.  
 
 

5.2 Pergo AB 
 
 

5.2.1 Företagspresentation  
 
Pergo är ett ledande företag främst inom tillverkning av laminatgolv, men även av 
trägolv. De satsar på att kontinuerligt utvecklas och har därmed stor fokus på att 
skydda sina immateriella rättigheter och därav finns ett patentutskott i 
verksamheten, som bevakar verksamhetens patentfrågor. Mest kända för sitt 
varumärke är de i Nordamerika, där Pergo klassas som det största varumärket för 
golv (Pergos årsredovisning 2005). 
 
Pergo har tidigare ingått i Perstorpkoncernen, vilka utvecklade laminatgolv. År 
2001 gick Pergo ur koncernen och deras aktie blev då noterad på O-listan. Idag 
har Pergo ca 700 anställda och ett marknadsvärde på 2.4 miljarder kronor, vilket 
innebär att de inte är tvingade till att följa Koden. De valde trots detta att tillämpa 
Koden och i årsredovisningen för år 2004 uttalade de sig om bolagsstyrning, då de 
beskriver att de har börjat förbereda sig för att kunna införa Koden år 2005. 
Årsredovisningen för år 2005 innehåller en bolagsstyrningsrapport med sex 
avvikelser (Pergos årsredovisning 2004-2005). 
 
 

5.2.2 Intervju  
 
Detta kapitel redogör sammanfattningsvis för intervjun med Frida Rosenholm, 
chefsjurist och IR-ansvarig på Pergo. Intervjun utfördes den 4 maj per telefon. 
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5.2.2.1 Förberedelser inför Koden 
 
Tidigare har Pergo enbart följt ABL som regleringssystem för bolagsstyrning och 
därmed har konkreta förändringar skett inom Pergo p.g.a. införandet av Koden. 
Det har inneburit en del nya riktlinjer för bolaget samt ett tillägg av formalia. 
Pergo har märkt av ökade interna kostnader för att få Koden på plats, men 
Rosenholm hoppas att de så småningom kommer att få någonting i utbyte. Pergo 
har ett börsvärde nära tre miljarder kronor, men Rosenholm anser inte att den 
faktorn har avgjort att företaget tillämpar Koden. Hon arbetade inte i bolaget vid 
tidpunkten då beslutet togs om att tillämpa Koden, men hävdar att det endast 
grundades på styrelsens uppfattning om Kodens positiva effekter.  
 
Rosenholm har ansvarat för det operativa arbetet med införandet av Koden. 
Anledningen till detta är att hon dels är chefsjurist för koncernen och sitter med i 
koncernledningen, dels att hon är ansvarig för alla relationer gentemot investerare 
samt för relationer till Stockholmsbörsen. Hon är dessutom sekreterare i styrelsen. 
Det var därmed ganska naturligt att Koden blev hennes ansvar, då hon i stort sett 
är den enda länken till flera viktiga organ. Hon har dock inte varit anställd så 
länge att hon kan svara på vilka områden som Pergo tidigare har fokuserat på 
inom bolagsstyrning. 
 

5.2.2.2 För- och nackdelar med Koden 
 
Intervjun började med en allmän fråga om hur Pergo generellt ställer sig till 
införandet av Koden och Rosenholm svarade att de anser att Kodens reglering är 
positiv. Inom Pergo används Koden som en checklista, vilken företaget utnyttjar 
för att erhålla en fungerande bolagsstyrning. Trots att Pergo är ett mindre bolag 
som inte är tvingat att följa Koden, tycker Rosenholm att reglerna är rimliga och 
bör gälla även för bolag i dess storlek. Dock anser hon att den administrativa 
bördan är stor och kanske onödig att lägga på mindre bolag.  
 
Det mest positiva med Koden är att bolag får en bra bolagsstyrning, säkerställande 
av att allt är på rätt plats, att det finns kontrollmekanismer, policy o.s.v. 
Rosenholm menar även att Koden är positiv, då den garanterar att företag har en 
bra intern kontroll. Med intern kontroll följer att ett system med uppföljning samt 
att olika hierarkier och strukturer upprättas. Mest kritisk är hon mot att införandet 
av Koden för Pergos del har gått en aning för fort. Hon anser att de skulle ha 
behövt en längre övergångsperiod, då implementeringen innebar ett tidskrävande 
administrativt arbete. Det är dock ingen specifik regel som Rosenholm är kritisk 
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emot, då principen följ eller förklara finns och Pergo därmed kan välja att avvika 
från det som inte passar dem. 
 
Pergo följer Koden trots att de inte är tvingade, vilket delvis beror på att styrelsen 
ansåg att Koden var bra för Pergo att följa. Rosenholm uttrycker även det positiva 
med att marknadsföra sig som ett bolag med bra bolagsstyrning och 
förhoppningsvis erhåller de aktieägarvärde av detta. Pergo antog Koden dels för 
de positivt bidragande faktorerna gentemot aktieägare, dels för att av media och 
andra intressenter betraktas som ett bra bolag. Rosenholm tror även att 
tillämpning av Koden kan leda till en konkurrensfördel för bolaget och trycker än 
en gång på det positiva med att investerare får insyn i att bolagsstyrningen 
hanteras på rätt sätt. Detta är dessutom viktigt för styrelsen, då dess ledamöter är 
ansvarig för särskilda delar av Koden. Rosenholm menar även att implementering 
av Koden kan skapa legitimitet. 
 
Trots att Koden kräver mycket resurser anser Rosenholm att bolag i deras storlek 
skall följa Koden. Hon tycker dock att det bör finnas en gräns nedåt till ytterligare 
mindre bolag, vilka inte skall följa Koden som den ser ut idag. Hon menar att en 
förenklad kod för den typen av bolag hade varit mer rimligt. Hon anser också att 
den stora mängden formalia som Koden omfattar är mindre relevant för små 
bolag. 
 
Rosenholm anser att investerare kan dra nytta av Koden, då de får ett sorts 
checkschema som visar vad bolaget följer. Hon menar även att revisorernas 
granskning av bolagets bolagsstyrning kan verka som en säkerhet för investerarna. 
Även media kan ha ett intresse gällande Koden, om bolag t.ex. väljer att avvika 
från Koden på viktiga punkter. Till sist anser hon att revisorerna också har ett 
intresse i Koden, då deras arbetsuppgift är att granska bolagsstyrningsrapporten 
samt rapporten gällande den interna kontrollen. 
 

5.2.2.3 Förändringar till följd av Koden 
 
Den del av Koden som Pergo främst fokuserar på är intern kontroll, enligt 
Rosenholm. Detta är en stor arbetsbörda och hon spår att det kommer att fortsätta 
att vara så, medan de andra reglerna är omfattande just vid startpunkten.  
 
Rosenholm tror att företag kommer att arbeta mer djuplodande med 
bolagsstyrning i och med införandet av Koden. Samtidigt kommer Koden, till en 
början, att medföra en dokumentation av tidigare bolagsstyrningsarbete, då 
mycket är nytt. Arbetet med Koden kommer förhoppningsvis att bli ännu mer 
meningsfullt längre fram, då Koden troligen kommer att omarbetas, menar 
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Rosenholm. Hon tror även att Koden kan komma att reglera fram gott omdöme, 
eftersom Koden tar upp riktlinjer för arbete som inte tidigare har funnits i alla 
bolag. De anställda får reda på vad som förväntas att göras, vilket förhoppningsvis 
påverkar dem att visa gott omdöme och beteende. 
 
Det finns inget i Koden som är överflödigt, enligt Rosenholm. Hennes argument 
för detta påstående är att hon är jurist och föredrar ordning och reda samt att 
regler finns. Det är därmed möjligt att en person med en annan befattning skulle 
ha en annorlunda åsikt. Hon ser ingen risk med att företag blir alltför reglerade 
med Koden, då hon anser att dess regler är meningsfulla. 
 
Rosenholm har ingen synpunkt gällande huruvida vissa av Kodens regler är alltför 
allmänt skrivna. Hon anser dock att reglerna blir relativt specifika även om Koden 
kan ses som oklar på vissa punkter. Hon syftar då på COSO3, vilken gör 
bolagsstyrningen mer detaljerad. Alltför fria tolkningsmöjligheter på allmänt 
skrivna regler motverkas även av att revisorerna kontrollerar och har synpunkter 
kring den interna kontrollens funktion. Rosenholm anser dock att det vore bättre 
att få lite mer detaljerade regler inom intern kontroll, men hon tror att COSO 
kommer att bidra med vägledning även inom detta område. Trots att sådan 
vägledning saknas idag, är hon övertygad om att det kommer att finnas vid den 
tidpunkt då revisorerna skall granska rapporten om intern kontroll. I övrigt tycker 
hon att reglernas detaljeringsgrad skall skifta beroende på vilket område som 
behandlas. Detaljerade regler kan vara bra inom vissa områden och inom andra 
områden bör de vara mer allmänt skrivna.  
 
På frågan hur bolag kan garantera hur de lever upp till Koden menar Rosenholm 
att Pergo gör detta genom sin bolagsstyrningsrapport. Det är styrelsen som avgör 
om Koden följs eller inte och så småningom blir det även en uppgift för 
revisorerna, då en granskning kommer att ske. 
 

5.2.2.4 Principen följ eller förklara 
 
På frågan om systemet med avvikelser är bra och hur de skall motiveras samt vem 
som skall ställa krav på om motiveringen har uppfyllts, besvarar Rosenholm att 
möjligheter till avvikelser är bra i ett inledningsskede. Hon säger även att det är 
styrelsens uppgift att avgöra om Koden följs eller inte, då 
bolagsstyrningsrapporten avlämnas av dem. Dessutom finns det revisorer som 
kommer att granska åtminstone intern kontroll. Hon tror att vägledning eller 
reglering kring hur företag bör motivera avvikelser kommer att utvecklas. Företag 

                                                 
3 COSO är en privat organisation med syfte att förbättra kvaliteten på finansiella rapporter genom 
företagsetik, effektiv intern kontroll och bolagsstyrning (COSO, hemsida) 
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kommer sannolikt även att titta på varandras rapporter och därmed få en viss 
vägledning, menar Rosenholm. 
 
På frågan om Pergo kommer att klara av att tillämpa hela Koden om de blir 
tvingade, svarade Rosenholm att de även idag tillämpar hela Koden med sex till 
sju avvikelser. En del avvikelser har redan uppfyllts under år 2006, såsom 
översättning av presentationsmaterial till andra språk, principer om ersättningar 
för bolagsledningen etc. Dock kommer några avvikelser antagligen att finnas kvar 
även om Koden blir tvingande för Pergo och en av dessa behandlar 
revisionsutskottet. Pergo har inget specifikt revisionsutskott, då det utgörs av hela 
styrelsen för att underlätta för bolaget.  
 
Ytterligare en punkt som Rosenholm är osäker på om de kommer att fullfölja är 
att låta aktieägare deltaga vid årsstämma på distans. Det område som även anses 
vara svårt att uppfylla fullt ut, p.g.a. att de är ett mindre bolag, är den interna 
kontrollen, eftersom de inte har lika stora resurser som större bolag. Tre till fyra 
personer i Pergo har arbetat med implementeringen av Koden och den interna 
kontrollen är det område som anses vara mest resurskrävande. 
 
 

5.3 AB Sardus 
 
 

5.3.1 Företagspresentation 
 
Sardus är ett företag i livsmedelsbranschen, som producerar påläggsprodukter och 
levererar djupfrysta produkter till storhushåll. Företaget är indelat i fem 
affärsenheter varav ett område är nytt för år 2005. Inom varje affärsenhet 
marknadsförs produkterna under välkända varumärken t.ex. Lindbergs 
HusmorsPastej och Chark Delikatesser. Sardus är ett växande företag och de har 
sedan koncernbildandet år 1982 förvärvat sexton företag och under år 2005 hade 
koncernen ca 900 anställda och ett börsvärde på 900 miljoner kronor. 
Sardusaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista sedan år 1997 och därmed 
är de tvingade att följa Koden, trots att de är ett mindre bolag (Sardus 
årsredovisning 2005). 
 
Sardus har under ett antal år redovisat bolagsstyrning i årsredovisningen. År 2001 
innefattade årsredovisningen ett kapitel som benämndes corporate governance, 
vilket upprepades år 2002 och 2003. Tiden fram till årsredovisningen för år 2005 
har denna del av årsredovisningen utvecklats och redan år 2004 fanns en 
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bolagsstyrningsrapport som till stor del uppfyllde Kodens krav. Årsredovisningen 
för år 2005 innehåller en bolagsstyrningsrapport, vilken motsvarar Kodens krav 
förutom fem avvikelser (Sardus årsredovisning 2001-2005). 
 
 

5.3.2 Intervju 
 
Vi kommer här att presentera en sammanfattning av intervjun med Sardus 
ekonomidirektör, Henrik Ljung, vilken ägde rum den 27 april 2006. 
 

5.3.2.1 Förberedelser inför Koden 
 
Sardus har legat långt fram i utvecklingen av bolagsstyrning och förberedde sig 
tidigt och väl inför implementeringen av Koden. Företagets bolagsstyrning 
förbättrades således successivt. Sardus anammade flera av Kodens regler redan 
innan de var tvingade, då de ville uppfattas som ett bolag som lever upp till etiska 
och moraliska regler. Bolaget inger därmed ett trovärdigt intryck. Ljung har en 
känsla av att många andra bolag ignorerade det faktum att bolagsstyrning skulle 
regleras ytterligare. När kravet på att följa Koden plötsligt ställdes blev det en stor 
process för dessa bolag.   
 

5.3.2.2 För- och nackdelar med Koden 
 
För Ljung uppfattas införandet av Koden som ett steg i rätt riktning. En 
gemensam plattform har bildats och bolag får en möjlighet att tydliggöra att de 
lever upp till de etiska regler som Koden innehåller. Han är dock fundersam på 
rimligheten i att även mindre bolag, som för tillfället inte är tvingade att införa 
Koden, senare kan komma att omfattas av detta krav. Problem med att leva upp 
till Koden, för det mindre bolaget, kan ha en hämmande effekt på ett bolags 
förmåga att tillgodogöra sig kapitalanskaffning genom att introduceras på börsen. 
Ljung siar att detta eventuellt kan medföra att alternativa börslistor kan komma att 
växa fram. Det är troligare att de större bolagen, redan innan implementeringen, 
har justerat för Koden, medan den ökade byråkratiseringen kan komma som en 
chock för de mindre bolagen, menar Ljung. 
 
Han tycker att Koden bär med sig överflödiga regler, speciellt för det lilla bolaget, 
exempelvis att revisionsutskottet skall bestå av ett visst antal ledamöter. Reglerna 
är alltför utförliga och detaljerade. Ljung är även tveksam till rimlighetsgraden av 
att de mindre bolagen, som är skyldiga till att implementera Koden, skall göra det 
i samma omfattning som de största bolagen på Stockholmsbörsen. Sardus kanske 
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har drabbats onödigt mycket av Koden i jämförelse med större bolag som t.ex. 
Ericsson, menar Ljung. Han föreslår en A, B, C-kod, för att kategorisera företag i 
olika omfattande koder, men menar dock att det i ett sådant system kan bli svårt 
att dra gränser.  
 
Vi frågade Ljung om han tyckte att det fanns ett behov av en svensk kod, då det 
även finns andra regelverk gällande bolagsstyrning t.ex. i ABL. Ljung menar här 
att Koden är ett bra komplement till andra regleringar, då han anser att ABL är 
mer allmänt skriven än Koden. Vi påpekar då att även vissa regler i Koden är 
ganska allmänt skrivna och Ljung menar att anledningen här, är att de regler i 
Koden som är mer allmänt skrivna i många fall är de regler som innebär en 
relativt stor förändring för företagen. Som exempel tar han upp regeln som 
uppmanar till att bilda ett revisionsutskott. Syftet med den allmänna 
formuleringen av regeln är att ge arbetet en chans att växa fram och att hitta de 
arbetsformer som passar bäst.  
 
Detaljeringsgraden får inte bli för hög, då risken uppkommer att företag trasslar in 
sig i regelverk och att de detaljrika reglerna inte är anpassningsbara till företag. 
Det är en fördel om reglerna, åtminstone inledningsvis, är generella då en strävan 
finns att hitta rätt form på reglerna. Han drar en parallell med de nya IFRS-
reglerna, som är mycket detaljerade och menar att de kan upplevas, såväl för det 
stora som det lilla bolaget, som en ren skrivbordsprodukt. Samtidigt som han 
menar att allmänt skrivna regler alltid kan leda till risk för alltför fria 
tolkningsmöjligheter, framhåller han att börsbolagen parallellt har ett börskontrakt 
att leva upp till.  
 
Kodens syfte är att relationen mellan ledning och aktieägare skall bli mer öppen 
och Ljung menar först att han tror att det blir en viss öppenhet, dock inte så stor. 
Han tillägger emellertid att aktieägarna, i och för sig, tydligare kan läsa om vad 
som händer i bolaget t.ex. hur den interna kontrollen samt styrelsen fungerar. 
Ljung fortsätter med att prata om styrelsens roll, att styrelsen blir alltmer 
involverad i ledningen och ifrågasätter detta. Han menar att risker kan uppkomma, 
då en gränsdragning är svår att göra gällande styrelsens respektive ledningens 
ansvar. Däremot får aktieägarna större insyn i bolaget, då detta blir mer 
transparent genom bolagsstyrningsrapporten och även införandet av IFRS-
redovisningen medför större öppenhet.     
 
Ljung är kluven gällande den ökade regleringen för företag. Å ena sidan kan det 
vara bra med en viss reglering, å andra sidan finns risken att för mycket byråkrati 
skapas. Alltför mycket reglering kan medföra att företag tappar fokus på vad deras 
verksamhet egentligen går ut på, nämligen att köpa och sälja för att i slutänden 
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tjäna pengar. Han tror dock att många företag upplever Kodens regler som 
byråkratiska och onödiga innan de får fotfäste.  
 

5.2.3.3 Förändringar till följd av Koden 
 
Ljung siar att Koden kommer att bidra till ett mer djuplodande 
bolagsstyrningsarbete, speciellt kommer de större bolagen att lägga fokus på att 
leva upp till Kodens innehåll. För de mindre bolagen kan det däremot ta lite 
längre tid innan de arbetar mer djupgående med Koden. Så småningom kommer 
antagligen företag att ha Koden som utgångspunkt vid arbetet. Arbetsbördan inom 
Sardus kommer att öka och främst för de personer som jobbar med ekonomi och 
administration. Detta i och med att de måste se till att Koden efterföljs och 
dokumentera arbetet på bästa möjliga sätt. Ljung pekar på att reglerna kring 
revisionsutskottet kommer att ge stort merarbete i Sardus. 
 
Redan före diskussionerna kring Koden påbörjades arbetade Sardus med 
bolagsstyrning, eftersom området var reglerat av ABL. Även börskontrakten har 
genererat en viss form av normgivning. Koden har sedan medfört en mycket mer 
detaljstyrd bolagsstyrning, menar Ljung. Han fortsätter med att påpeka att det 
egentligen inte skiljer sig speciellt mycket i Sardus mellan införandet av Koden 
och tidigare reglering, mer än att revisionsutskott skall bildas samt att 
internkontrollapparaten tillkommer. Övriga förändringar består mest i att 
bolagsstyrningsarbete skall dokumenteras. Att dessa förändringar är 
förhållandevis små i Sardus, förklarar Ljung med att de var väl förberedda inför 
Kodens införande. 
 
När vi frågar efter vilka konkreta förändringar som införandet av Koden har fört 
med sig, svarar Ljung att krav på revisionsutskottet har tillkommit. Bildandet av 
revisionsutskottet har i Sardus inneburit fler möten, större engagemang från 
styrelsen och att mer tid har lagts ner även från ledningens sida. Detta medför i sin 
tur ökade kostnader. Revisionsutskottet är den förändringen som mest har 
påverkat Ljung i sitt arbete. Redan innan Kodens regler blev tvingande hade 
Sardus olika utskott exempelvis ersättningsutskott och förvärvsutskott. 
 
Ljung tror inte att Koden enbart är något som ser bra ut för intressenterna, utan att 
den även kan ha effekt på hur ledningen kan leva upp till sitt goda rykte och visa 
att företaget har moral och etik i sitt företagande. De flesta intressenter har nog ett 
intresse gällande Koden, men Ljung pekar särskilt ut aktieägarna, som han tror ser 
seriöst på områden såsom etik och moral. Till viss del tror han att en god 
efterlevnad av Koden kan föra med sig konkurrensfördelar, då företaget ökar sitt 
anseende genom att hålla ordning och reda. Sådant sprider sig alltid, menar han.  
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Han är däremot tveksam till om andra intressenter såsom kunder och leverantörer 
i dagsläget har ett intresse av Koden, men tillägger att även dessa intressenter, på 
sikt, kan uppmärksamma företagets efterlevnad av Koden alltmer. 
 

5.2.3.4 Principen följ eller förklara 
 
Sardus hade fem avvikelser, som noterades i årsredovisningen för år 2005, vilka 
skulle justeras i början av år 2006. Avvikelsen gällande ersättning till VD:n har 
korrigerats på årsstämman, då principerna för dennes förmåner och villkor för 
dessa godkändes. Sardus har utkommit med en rapport om den interna kontrollen, 
men den innehåller dock inte en bedömning av hur väl den har fungerat och den är 
inte heller granskad av en revisor. En annan avvikelse var att information saknas 
på hemsidan angående beskrivningen för hur aktieägaren skall gå tillväga för att 
få ett ärende behandlat på årsstämman. Detta kommer att informeras om inom en 
snar framtid, då Sardus kommer att uppdatera sin hemsida. Avvikelsen om att 
inget beslut fanns angående hur styrelsens arvode skall fördelas, justerades på 
årsstämman. Däremot fattade inte Sardus beslut om vilket förfarande som skall 
gälla om behov föreligger att ersätta ledamot av valberedningen innan dess arbete 
är utfört. Ljung kommenterar detta med att området har varit oklart och att de 
därför inte har berört det så mycket.  
 
Ljung tycker att företag skall ha möjlighet att göra avvikelser från Koden. Alla 
företag ser inte likadana ut och det måste finnas utrymme till att få göra undantag. 
Att sätta en gräns för det antal avvikelser som ett företag får ha, tror han kan bli 
svårt, men tillägger att ett företag inte kan ha alltför många avvikelser eftersom 
reaktioner då kommer att uppstå. De flesta företag kommer troligen, som en 
naturlig drivkraft, att sträva efter att minimera antalet avvikelser. Att ha ett fåtal 
avvikelser, såsom Sardus har, är det ingen som bryr sig om, menar Ljung, men det 
beror också på avvikelsernas dignitet. Om reglerna som företaget avviker från är 
tunga och väsentliga, kan bolagsstyrningsarbetet komma att ifrågasättas.  
 
Ljung menar att det är möjligt att revidera samt att sätta en kvalitetsstämpel på 
arbetet med Koden, i och med att bolagets revisionsbyrå granskar hur styrning och 
kontroll fungerar. Revisorerna granskar förvaltningsberättelsen och kontrollerar 
hur VD:n, övriga ledningen samt övriga nära medarbetare till VD:n lever upp till 
de mest fundamentala reglerna. Enligt Ljung skall även börspanelen, vilket är ett 
granskningsorgan, kontrollera hur bolaget lever upp till sina delårsrapporter. 
Ljung tror dock att det kommer att bli svårt att revidera Koden i sig. Styrningen 
kommer antagligen att kunna revideras, men många andra delar i Koden kan 
eventuellt bli svårare att granska. 
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6. Analys 
 
 
 
 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår analys med utgångspunkt i de tre 
intervjuerna, uppsatsens teorier samt Kodens regelverk. Vi har valt att analysera 

företagen i ett gemensamt avsnitt, då vi tyckte att det var intressant att få ett 

jämförelseperspektiv utifrån den frågeställning som uppsatsen har. Denna analys 

kommer vidare att ligga till grund för våra slutsatser. 

 
 

6.1 Införandet av Koden 
 
Pergo har valt att implementera Koden dels för att öka öppenheten för aktieägarna 
och dels för att positivt marknadsföra sig gentemot media och andra intressenter. 
Då Pergo har ett börsvärde i närheten av tre miljarder kronor, var vår hypotes att 
detta var den främsta orsaken till att de tillämpar Koden. Rosenholm, respondent 
för Pergo, menade att detta inte skulle ha haft någon inverkan på införandet. Vi 
tror dock att börsvärdet kan ha en viss påverkan, då Pergo troligtvis kan komma 
att överstiga gränsvärdet inom en snar framtid. Att Pergo hanterar Koden som ett 
marknadsföringsverktyg är inte överraskande, då införande av Koden antagligen 
väcker större uppmärksamhet för ett bolag som inte är tvingande. 
 
Motivet till att Sardus började införa Kodens regler innan den trädde i kraft, var 
att de ville uppfattas som ett rent och snyggt bolag, vilket skulle öka deras 
trovärdighet. Redan år 2001 hade Sardus ett avsnitt i årsredovisningen som 
behandlade bolagsstyrning, vilket visar att de hade ett stort intresse för detta redan 
innan den svenska koden var påtänkt. Vi tror därmed att Sardus hade tillämpat 
Koden, oavsett om de hade varit tvingade eller inte. Ledningen i Alfa Laval ville 
ligga ett steg före gällande implementeringen av Koden, då de insåg att aktieägare 
krävde större transparens i företag.  
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6.2 För- och nackdelar med Koden 
 
Vårt första intryck var att respondenterna generellt anser att Koden är något som 
är positivt och ett steg i rätt riktning. Även om vi inte betvivlar att detta är 
uppriktiga åsikter, ställer vi oss tveksamma till hur öppna företagens respondenter 
verkligen är till att uttala sig kritiskt om Koden. Anledningen till detta är dels att 
Koden redan är implementerad och det vore, på så vis, meningslöst att uttrycka 
Koden som något negativt och dels för att det vore rent av opassande att 
representanter för företagen yttrar sig negativt om Koden.  
 
Gällande Kodens positiva sidor har Ljung, respondent för Sardus, och Rosenholm 
likartade uppfattningar. De tycker båda att Koden har medfört en gemensam 
plattform, där företagen får ett system för hur bra bolagsstyrning skall 
åstadkommas. Dessutom menar de att Koden synliggör att företagen lever upp till 
en viss etisk standard. Detta kan te sig som mer allmänna synpunkter, medan 
Sjöblom, respondent i det större bolaget Alfa Laval, gav ett något mer detaljerat 
svar. Han anser att det mest positiva med Koden är den ökade transparensen 
gentemot aktieägare. Vi kan här se Koden som aktieägarnas övervakningsverktyg, 
där målet är att minska informationsasymmetrin mellan parterna.  
 
Det utskott som mindre företag är mest tveksamma till, verkar vara 
revisionsutskottet. Som belägg för detta menar vi att Pergo har valt att inte 
använda sig av revisionsutskott, utan istället låta hela styrelsen behandla dessa 
frågor. Vi fick även intrycket av att Sardus respondent ser kravet på 
revisionsutskottet som en betungande del av Koden, då han ett flertal gånger 
betonade att utskottet kräver mer tid och därmed högre kostnader. Kodgruppen 
tycks också ha anammat detta, då de tillåter mindre företag att låta hela styrelsen 
bestå av revisionsutskottet.  
 
Gällande de negativa aspekterna anser respondenterna i de mindre bolagen, 
Sardus och Pergo, att det administrativa arbetet som Koden medför är dess 
främsta nackdel. Detta menar vi är förståeligt, då även respondenten i Alfa Laval, 
vilket är ett stort bolag, tycker att Kodens administrativa arbete är alltför 
omfattande. Det verkar även som om övergångsfasen, vid implementeringen av 
Koden, är för kort för mindre bolag och den ökade byråkratiseringen kan då 
komma chockartat.  
 
Många remissinstanser ansåg att Kodgruppens betänkande var alltför detaljerad 
och speciellt med tanke på mindre aktiebolag. Dessa åsikter influerade den 
nuvarande Koden, vars regler omarbetades och blev delvis mer generella.  Trots 
minskad detaljering påtalar respondenter för Sardus och Alfa Laval att Kodens 



   

 60 

höga detaljeringsgrad är en nackdel med Koden. Ljung går djupare in på detta 
resonemang, då han menar att risken med detaljstyrda regler kan leda till 
svårigheter med att anpassa dem till företagen.  
 
Trots att Sjöblom anser att Koden är för detaljstyrd, kan vi se en mjukare 
framtoning, då han menar att det är naturligt att reglerna är såväl allmänna som 
detaljerade. Här förmodar vi att Rosenholm instämmer, då hon anser att 
detaljeringsgraden bör variera beroende på vilket syfte som regeln har. Vi kan 
också tyda att även Ljung ser fördelar med detaljstyrning, eftersom han tycker att 
Koden är ett bra komplement till exempelvis ABL, som är för allmänt skriven. Vi 
kan se ett samband mellan ovanstående åsikter gällande Kodens detaljeringsgrad 
och Stockholmsbörsens remissvar, som föreslår mer lindriga regler vid 
implementeringen för att sedan stegvis övergå till mer detaljerade regler.   
 
Alla de tre respondenterna kan se en risk med alltför fria tolkningsmöjligheter, om 
reglerna är allmänt skrivna. Ljungs förklaring på Kodens allmänt skrivna regler är 
att dessa är sådana regler som leder till stora förändringar för företag och syftet 
med den allmänna formuleringen är således att utveckla arbetsformer för dessa 
regler. Vi instämmer här, då vi anser att allmänt skrivna regler är bra till en 
början, eftersom praxis därmed tillåts att utvecklas. Detta är något som sker inom 
självreglering, där användaren får utrymme att bestämma hur regeln skall tolkas. 
Vi tror vidare att allmänt skrivna regler tillåter att företag tillsammans påverkar 
regelverket för att slutligen få fram de mest lämpliga normerna.  
 
Såväl Rosenholm som Ljung anser att även de allmänt formulerade reglerna i 
Koden, kommer att få en viss vägledning med hjälp av andra regelverk, såsom 
COSO och noteringskravet. Detta kopplar vi till Advokatsamfundets remissvar 
där de anser att ansvaret för detaljregleringen bör överlåtas till specialiserade 
näringslivsorgan. Sjöblom menar att allting inte är svart eller vitt och han kan 
därmed se fördelar med fria tolkningsmöjligheterna. Företagens respondenter kan 
således se både för- och nackdelar med detaljeringsgraden i Kodens regler och de 
tycks inte ha en fast ståndpunkt i denna fråga. Vi tror att detta kan bero på att 
arbetet med Koden ännu inte har blivit till en rutin i företagen. Dessutom finns det 
även ett flertal andra regler att ta hänsyn till, vilket har medfört svårigheter att 
endast se till Kodens regler. Reglerna i Koden varierar mycket i dess form och 
syfte och detta kan vara ytterligare en anledning till att respondenterna inte kan ge 
ett entydigt svar kring detaljeringsgraden.  
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6.3 Förändringar till följd av Koden 
 
Rosenholm och Ljung tror att Koden kommer att medföra ett mer grundligt arbete 
med bolagsstyrning. Den sistnämnda respondenten förmodar att det kommer att ta 
längre tid för de mindre bolagen innan de, mer djuplodande, arbetar med Koden. 
Rosenholm och Ljung menar att Koden med tiden kommer att bli en 
grundstomme i bolagens styrningsarbete och således kommer dess innebörd att få 
en större betydelse. Alfa Laval har redan tidigare arbetat med styrning 
motsvarande Kodens innehåll. Därmed tror vi att det inte kommer att bli någon 
större skillnad för dem, gällande att arbeta djupare med bolagsstyrning, jämfört 
med tiden före Kodens implementering. Däremot kommer det att innebära en 
större dokumentation av redan befintligt bolagsstyrningsarbete.  
 
Tidsåtgången vid implementeringen av Koden har varit betydande i alla tre 
företagen. Både Rosenholm och Ljung pekar ut den ökade administrationen, som 
mycket tidskrävande. Ljung framhåller även att kravet på revisionsutskottet har 
erfordrat stora förändringar och därmed mycket tid. Pergo och Sardus har till följd 
av ökad tidsåtgång haft ökade kostnader, något som Sjöblom påpekar att Alfa 
Laval endast har drabbats marginellt av. Han menar att detta beror på att Alfa 
Laval är ett större företag där befintliga resurser har utnyttjats. Detta tycker vi är 
märkligt då Sjöblom uttrycker att Koden har inneburit en betydande tidsåtgång, 
vilket vi anser borde innebära ökade kostnader. Dessa kostnader ser vi som 
indirekta agentkostnader, då Kodens syfte är att övervaka företagen i aktieägarnas 
intresse. Koden ses generellt som en positiv reglering och därmed verkar det som 
att företagens residualförlust minskar i större utsträckning än vad deras 
övervakningskostnader ökar. De totala agentkostnaderna sjunker således p.g.a. 
Koden.   
 
Både Sardus och Alfa Laval har tidigare arbetat med någon form av 
bolagsstyrningsrapport och enligt vår mening har de varit mer förberedda än 
Pergo. De båda företagen har successivt utvecklat sin bolagsstyrning, då de har 
följt Kodens utveckling sedan diskussionerna började. Därmed har inte införandet 
av Koden blivit någon större process. Exempel som vi ser på detta är 
valberedningen som anses vara en stor förändring enligt remissinstanser och 
Skog. Företagen upplever inte detta på samma sätt, då förberedelse tidigare har 
skett genom nomineringskommittéer.  
 
I Alfa Laval beror förberedelsen även, till stor del, på att de har arbetat efter SOX 
p.g.a. ett utländskt obligationslån. Då SOX riktlinjer är liknande de i Koden och 
dessutom striktare, förmodar vi att implementeringen av Koden har varit relativt 
enkel för Alfa Laval. Sjöblom uttryckte att ”vi tycker att vi är framme på ett bra 
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sätt och att vi, i princip, följer Koden fullt ut”. Detta tolkar vi som att Sjöblom 
menar att Alfa Laval praktiskt taget är i hamn, vilket kan leda till att det 
djuplodande arbetet, med Koden, kan avta. Risken vi ser här är att arbetet med 
Koden endast blir rutinmässigt. Ljung menar att det inte är några stora 
förändringar som har skett i företaget med implementeringen, förutom hårdare 
riktlinjer kring revisionsutskottet och intern kontroll. Detta beror på, som ovan har 
nämnts, en tidig fokusering på bolagsstyrningsarbete.  
 
Rosenholm ansåg att övergångsperioden var lite för kort för Pergo som inte har 
arbetat med Koden tidigare och den medförde därmed ett mycket tidskrävande 
arbete. Pergo har tidigare endast reglerats av ABL gällande bolagsstyrning och 
därmed har stora förändringar skett i bolaget. Dels har många nya riktlinjer kring 
det praktiska bolagsstyrningsarbetet tillkommit och dels har det skett ett starkt 
utökat krav på formalia. Tidsnöden ser vi som naturlig, då Pergo förmodligen inte 
påbörjade sina förberedelser med Koden förrän omkring år 2004. Detta, antar vi, 
är relativt sent. Tydligen anser ledningen och styrelsen i Pergo att fördelarna med 
Koden överväger det merarbete som den medför, då de har valt att införa den trots 
att regleringen inte har varit tvingande för bolaget. De kunde således ha väntat 
något längre tills de antingen hade blivit mer förberedda eller obligerade. 
 
Vi kan ana ett samband mellan företagsstorlek och åsikter gällande tillkommande 
kontrollfunktioner. Sjöblom ser inte något problem med att företag, i detta 
hänseende, blir alltmer reglerade, då företaget redan innan Kodens införande 
arbetade med SOX. Respondenten för Sardus, vilket är det minsta av våra 
fallföretag, kan däremot se en viss risk med ökad byråkratisering, då det kan leda 
till att företag tappar fokus på kärnverksamheten. Dock tror han att detta problem 
främst märks initialt, innan reglerna har etablerats. Vi tolkar att även ett flertal 
remissinstanser anser att kontrollnivån är för hög för mindre bolag, eftersom de 
uttrycker att mindre bolag inte skall vara tvingade att införa Koden. Trots att 
Pergo är ett mindre företag anser inte Rosenholm att företag blir för kontrollerade 
i och med Koden, vilket troligtvis har ett samband med att hon innehar befattning 
som chefsjurist.  
 
 

6.4 Principen följ eller förklara 
 
Rosenholm kan inte peka på en specifik regel i Koden som hon anser vara 
negativ, då hon menar att företag kan välja bort de regler som inte passar genom 
att förklara avvikelsen efter principen följ eller förklara. Att just Rosenholm har 
denna åsikt kan bero på att Pergo är ett mindre bolag som inte är tvingat att följa 
Koden. Därmed kan de känna ett lägre krav på att uppfylla alla Kodens regler fullt 
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ut. Då Pergo har valt att tillämpa Koden, anser vi att alltför många avvikelser eller 
avvikelser från väsentliga regler, urholkar även deras legitimitet. Vi anser att detta 
är något som Pergos ledning och styrelse bör ha i åtanke, då ett av deras motiv till 
att tillämpa Koden är just att skapa legitimitet.  
 
En del av remissinstanserna tycker att det borde vara berättigat för mindre bolag 
att avvika från fler punkter än större bolag och med det resonemanget skulle inte 
legitimiteten urholkas i mindre bolag. Vi anser att företagen uppnår legitimitet, 
trots avvikelser, då Koden uppfyller Gometz kriterier för en fungerande 
självreglering. Dessa kriterier är att självregleringen har utformats av auktoritativa 
normgivande organ och att kontrollsystem, sanktioner samt hot om lagstiftning 
finns.    
 
Ljung och Sjöblom tycker att möjligheten till att göra avvikelser är bra och de 
anser att om avvikelserna blir för många kommer reaktioner automatiskt att 
uppstå. Det blir, på så vis, naturligt för företag att försöka minimera antalet 
avvikelser. Anledningen till att Alfa Laval inte har några avvikelser år 2005 kan, 
enligt oss, bero på att företaget är stort med ett flertal intressenter samt stor 
mediebevakning. Därmed kan ledningen och styrelsen i Alfa Laval känna högre 
krav på att anamma Koden fullt ut, då de vill undvika att skapa funderingar hos 
omgivningen. Sjöbloms förklaring till att Alfa Laval inte avviker från Koden, är 
att de i ett tidigt stadium anpassade sig till Koden och att de dessutom tidigare har 
tillämpat SOX.  
 
Sardus avviker på några punkter och detta tror vi kan förklaras med att det är 
första året som Koden är gällande och bolagsstyrningsrapporten utkom innan 
någon årsstämma inom Kodens riktlinjer hade ägt rum. Detta torde även vara 
anledningen till en del av Pergos avvikelser. De avvikelser som finns kvar efter 
årsstämman för år 2006 är för Pergos del att som aktieägare kunna deltaga på 
distans vid årsstämman. För Sardus del saknas beslut kring vilket förfarande som 
skall gälla om behov finns att ersätta ledamot i valberedningen innan dess arbete 
är slutfört. Dessa avvikelser tycks inte vara något som företagen har för avsikt att 
justera.  
 
 

6.5 Intressenter 
 
Samtliga respondenter anser att det finns ett flertal intressenter gentemot Koden, 
men pekar främst ut aktieägaren som den största intressenten, vilken har ett 
intresse av företagets etik och moral samt att minska principal-agentproblemet. 
Även om vi instämmer med att aktieägare har ett stort intresse för Koden, anser vi 
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att de anställda borde se Koden som väsentlig med tanke på exempelvis den 
drabbade personalen i Enron, vilken förlorade såväl sitt arbete som sin pension. 
Trots att många parter har ett stort intresse i Koden är respondenterna tveksamma 
till om en bra bolagsstyrning leder till en konkurrensfördel. Om en 
konkurrensfördel skulle uppstå, borde det i så fall vara inom finansmarknaden. Vi 
tror att det krävs en hög kvalitetsnivå på bolagsstyrningsrapporten för att Koden 
skall vara en konkurrensfördel. Sjöblom och Ljung menar att det troligtvis tar 
längre tid innan konkurrensfördelar nås gällande kunder och leverantörer. 
 
De tre respondenterna är överens om att Koden bidrar till större öppenhet mot 
aktieägarna, vilket vi tolkar som att ett av Kodens syften är uppfyllt. Sjöblom 
anser att företagen måste acceptera att intressenter vill ha större transparens i 
företag, men att det dock finns en gräns för hur mycket insyn ett företag vill 
tillåta. Vi tror att kravet på större öppenhet torde komma ur alla de 
företagsskandaler som har uppstått till följd av informationsasymmetri mellan 
ägare och ledning, de senaste åren.  
 
Ljung menar även att det har blivit en ökad öppenhet mellan styrelse och ledning, 
vilket han tycks se som positivt. Dock kan han se problem med gränsdragning av 
ansvarsroller mellan styrelse och ledning och tydliga likheter kan här skådas med 
ett flertal remissinstansers kritik. Ett flertal remissinstanser befarar att 
ansvarsroller enligt ABL kan komma att förändras och att aktieägarna skall vara 
beslutsfattare för sådana punkter som skulle vara mer lämpliga att tas av styrelsen. 
En fundering kring denna ståndpunkt kan vara att kritiken grundar sig i en rädsla 
för förändringar och förlorad makt hos styrelse och ledning.    
 
 

6.6 Kodens inverkan på mindre bolag 
 
Enligt Ljung är faran med Koden att implementeringen kan få en hämmande 
effekt på antalet mindre bolag som vill noteras på börsen. Ljung avser då troligen 
att stora resurser krävs för att implementera Koden, då den endast drabbar 
noterade bolag. Ljung siar att detta eventuellt kan medföra att alternativa 
börslistor kan komma att växa fram. Vi anser dock att Koden antagligen även 
skulle reglera dessa börslistor i framtiden och därmed skulle de alternativa 
börslistorna komma att sakna mening. Ljung är tveksam till att Sardus skall 
regleras av samma omfattande kod som de största bolagen på Stockholmsbörsen 
och menar att de drabbas onödigt mycket. Vi tror att Rosenholm instämmer kring 
detta utlåtande. Detta då hon anser att företag i deras egen storlek definitivt bör 
obligeras att omfattas av Koden, men menar att det bör finnas en storleksgräns 
nedåt, vilken vi tror att Sardus underskrider.  
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Även remissinstanser har ställt sig frågande till om mindre bolag skall tillämpa 
Koden. Sjöblom motsätter sig denna kritik och tycker således att alla bolag skall 
omfattas av Koden i lika stor grad, eftersom investerare bör kunna granska 
bolagen utefter samma kriterier. Detta är givetvis en fin tanke för aktieägare, men 
frågan är om det är rimligt att bolag med ett mindre antal aktieägare skall 
innefattas av ett så omfattande regelverk som Koden. Sjöblom har dock förståelse 
för att de mindre bolagen inte har lika stora resurser som de större bolagen och 
godtar därmed de övergångsregler som gäller för mindre bolag, vilka ännu inte är 
tvingade att tillämpa Koden.  
 
Vi kan se att vissa fördelar skulle kunna uppkomma om de mindre bolagen senare 
kommer att omfattas av Koden. Investerarna kan då bedöma merparten av de 
publika bolagen efter samma mallar gällande bolagsstyrningen. Vi kan dock se en 
risk med att mindre bolag skall omfattas av Koden, eftersom den ökade 
byråkratiseringen kan hämma bolagens utveckling. Därmed kan fördelarna 
urholkas.  
 
Ljung föreslår att företag skall kategoriseras efter storlek, där varje grupp omfattas 
av olika koder. Vi ställer oss här frågande till om inte legitimiteten skulle komma 
att urholkas med ett flertal koder och därmed skulle en stor poäng gå förlorad med 
en svensk kod för bolagsstyrning. Rosenholm rekommenderar nedskärning av 
formalia för mindre bolag för att därmed bilda en förenklad kod för dessa. 
Sjöblom tror dock att Koden med tiden kommer att förändras, då Kodens 
reglering idag är ett första utkast och vid omarbetning kommer det överflödiga 
antagligen att tas bort. Vi ser detta som en fördel med självregleringens 
flexibilitet, då Koden får en chans att utvecklas tillsammans med företagen, vilket 
troligtvis kommer att leda till en allmänt accepterad praxis.   
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7. Slutdiskussion 
 
 
 
 
 

Detta avslutande kapitel kommer att presentera våra slutsatser och svara på 
undersökningens frågeställning gällande faktiska förändringar som Koden har 

fört med sig samt för- och nackdelar kring Koden. Vi har valt att redogöra 

avsnittet i punktform för att slutsatsen skall bli mer överskådlig för läsaren. 

Slutsatserna baseras på företagsrespondenternas åsikter och remissinstansernas 

synpunkter kring Kodens regler. 

 
 

7.1 Slutsatser 
 
 

7.1.2 Förändringar 
 

• Koden har en meningsfull funktion, då faktiska förändringar i 
styrningsarbete har skett och gott omdöme har reglerats fram. Detta visar 
att Koden inte enbart behandlas som en pappersprodukt. Koden har 
bidragit till att svensk bolagsstyrning har fått större uppmärksamhet och att 
den fortlöpande behandlas i företagens verksamheter. Bolagsstyrning har 
således kommit att bli ett vedertaget begrepp.  

 

• Vi drar slutsatsen att många bolag kommer att effektivisera sin 
bolagsstyrning, eftersom de p.g.a. Koden måste följa viss formalia i form 
av en checklista. De blir således kontinuerligt påminda om viktiga punkter 
i bolagsstyrningen.  

 

• Företag som är tvingade att följa Koden har till stor del i förväg förberett 
sig inför Koden och därmed har implementeringen inte medfört några 
större förändringar för dessa. Även intressenters krav på etik och moral har 
haft en stor inverkan på den höga graden av företags förberedelser till och 
uppfyllelse av Kodens regler. 
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• Upprättande av en rapport för intern kontroll och dess granskning är de 
mest väsentliga förändringarna för såväl stora som små företag. En 
betydande förändring, för mindre företag, är kravet på att 
revisionsutskottet skall bildas. Koden kommer att ta längre tid för mindre 
företag att implementera och den kommer även att innebära ett mer 
djuplodande arbete för dessa. För företag som har förberett sig inför 
Koden innebär arbetet till stor del dokumentation av tidigare 
bolagsstyrningsarbete.  

 

• Tveksamhet råder om Koden kommer att leda till en konkurrensfördel för 
de företag som arbetar djupgående med denna. Om en sådan fördel 
eventuellt skulle uppstå är det inom finansmarknaden som detta skulle 
komma att ske. 

 

• Koden kommer inte att tillsammans med lagreglering vara den enda 
riktlinjen kring bolagsstyrning, då företag även hämtar vägledning från 
andra regelverk, såsom COSO och börsens noteringskrav. 

 

 

7.1.2 För- och nackdelar 
 

• Åsikter kring implementeringen av Koden är positiva. Kodens främsta 
fördel är att en gemensam plattform för bolagsstyrning har bildats. Koden 
har även genererat en större öppenhet gentemot aktieägare, vilket uppfattas 
som en stor fördel. Öppenheten har bl.a. ökat genom tillkomsten av 
bolagsstyrningsrapporten och en mer informativ årsstämma. Även 
principen följ eller förklara anses vara en bra regleringsmetod, speciellt i 
inledningsskedet och för mindre företag. Det är dock inga specifika regler 
i Koden som pekas ut som betydligt mer positiva än andra. 

 

• Negativa åsikter kring Kodens specifika regler är mycket få till antalet. 
Sett till Kodens införande är en av de främsta nackdelarna den ökade 
administrativa bördan, vilken är tidskrävande och därmed leder till höga 
kostnader. En annan stor nackdel är att vissa regler har en alltför hög 
detaljeringsgrad. Vi drar dock slutsatsen att företagsrepresentanter inte 
gärna säger något negativt om Koden. Detta då det vore opassande för 
person i företagsledningen att uttrycka sig negativt när Koden redan är 
implementerad. 
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• Representanter för mindre företag anser att även företag i dess storlek bör 
följa en kod för bolagsstyrning, dock en förenklad sådan i jämförelse med 
Koden. De anser således att Koden är alltför omfattande för mindre 
företag. Mindre företag använder sig dock av fler avvikelser och följer inte 
Koden i samma utsträckning som större företag.  

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Koden skall utvärderas och det skulle därför vara intressant att undersöka hur den 
kommer att förändras och vad de eventuella förändringarna beror på samt hur 
företagen ser på detta. 

 
Om ett par år har företagens attityd mot Koden antagligen förändrats. Det skulle 
därmed vara givande att utreda om det är samma för- och nackdelar som då 
existerar. 

  
Då denna uppsats undersöker åsikter om Koden endast utifrån företagens 
perspektiv skulle det vara intressant att utreda hur aktieägarna, revisorerna samt 
andra intressenter ser på Koden.  
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Bilaga 1 
 
 

Intervjufrågor, Alfa Laval och Sardus 
 
 
1. Vad anser Ni generellt om införandet av Koden? 
 
2. Vad är mest positivt? 
 
3. Vad är Ni mest kritiska mot? 
 
4. En del av reglerna är mer allmänt skrivna. Hur ser Ni på det? 
 
5. Tror Ni att företag arbetar mer djuplodande med bolagsstyrning sedan Koden 
infördes eller kommer Koden till större del att innebära dokumentation av redan 
tidigare bolagsstyrningsarbete?  
 
6. Ger ABL tydliga riktlinjer för bolagsstyrning? 
 
7. Är det några parametrar i Koden som Ni anser saknas eller som Ni anser är 
överflödiga?  
 
8. Kan Ni se någon förändring, gällande arbetsbördan, i och med införandet av 
Koden jämfört med tidigare arbete med bolagsstyrning? Vilket område, inom 
Koden, har krävt mest arbete? 
 
9. Koden är en sorts kontrollredskap. Vad anser Ni om att företagen blir alltmer 
reglerade?  
 
10. Vilka intressenter, tror Ni, kommer att dra nytta av Koden?  
 
11. Vilka konkreta förändringar har införandet av Koden inneburit i Ert företag? 
Sätt att arbeta, tidsåtgång, ökade kostnader? 
 
12. Hur arbetade Ni med bolagsstyrning innan diskussion kring Koden började?  
 
13. Ni hade några avvikelser i årsredovisningen för 2005, vilka skulle justeras i 
början av år 2006. Har detta gjorts?  
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14. Företag behöver inte följa Koden, om de bara ger en förklaring till av vilken 
anledning de inte följer den. Hur ser Ni på detta?  
 
15. Kodens syfte är att relationen mellan ledningen och aktieägare skall bli mer 
öppen. Hur ser Ni på detta? 
 
16. Hur kan Ni garantera att Ni lever upp till Koden? 
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Bilaga 2 
 
 

Intervjufrågor, Pergo 
 
 
1. Vad anser Ni generellt om införandet av Koden? 
 
 2. Anser Ni att behovet finns även för de lite mindre företagen, även om det än så 
länge inte är tvingande? 
 
3. Vad är mest positivt? 
 
4. Vad är Ni mest kritiska mot? 
 
5. Varför har Ni, som inte är tvingade att anta Koden, valt att göra det till viss del? 
 
6. Vilken del av Koden har Ni valt att fokusera mest på? 
 
7. Kommer Ni, om mindre företag blir tvingade, att klara av att tillämpa hela 
Koden? 
 
8. Är det svårt för mindre företag att försöka följa Kodens regler, då det oftast inte 
finns lika mycket resurser? 
 
9. Är det något speciellt område, inom Koden, som Ni anser är mer 
resurskrävande, vilket i så fall? 
 
10. Vilka delar i Koden är mindre relevanta för mindre företag? 
 
11. En del av reglerna i Koden är mer allmänt skrivna. Hur ser Ni på det? 
 
12. Tror Ni att företag arbetar mer djuplodande med bolagsstyrning sedan Koden 
infördes eller kommer Koden till större del att innebära dokumentation av redan 
tidigare bolagsstyrningsarbete? 
 
13. Är det några parametrar i Koden som Ni anser saknas eller som Ni anser är 
överflödiga?  
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14. Koden är en sorts kontrollredskap. Vad anser Ni om att företagen blir alltmer 
reglerade?  
 
15. Vilka intressenter, tror Ni, kommer att dra nytta av Koden?  
 
16. Vilka konkreta förändringar har införandet av Koden inneburit i Ert företag? 
Sätt att arbeta, tidsåtgång, ökade kostnader? 
 
17. Företag behöver inte följa Koden, om de bara ger en förklaring till av vilken 
anledning de inte följer den. Hur ser ni på detta?  
 
18. Kodens syfte är att relationen mellan ledningen och aktieägare ska bli mer 
öppen. Hur ser Ni på detta? 
 
19. Hur kan Ni garantera att Ni lever upp till Koden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


