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SAMMANFATTNING 

Titel:  Svensk kod för bolagsstyrning – bolagens avvikelser i enlighet 

med principen Följ eller förklara 

Seminariedatum:  2010-01-15 

Kurs:   FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng  

Författare:   Emelie Larsson, Kitty Fredriksson, Paulina Zetterholm 

Handledare:  Claes Svensson  

Fem nyckelord:  Bolagsstyrning, svensk kod för bolagsstyrning, principen Följ eller 

förklara, avvikande bolag, OMX Stockholmsbörsen 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att utifrån vetenskapliga artiklar skapa ett 

preliminärt teoretiskt ramverk som ska hjälpa oss att analysera vår 

insamlade empiri. Genom empiriinsamling blir även syftet att 

undersöka vilka bolag på OMX Stockholmsbörsen som avviker 

från Koden, om bolagen avviker från samma punkter samt om det 

finns några gemensamma faktorer som kännetecknar bolagen som 

avviker.  

Metod:  Vi använder oss av en kvalitativ metod med induktiv ansats och 

studerar bolagsstyrningsrapporterna för bolagen inom kategorierna 

large cap och small cap.  

Teoretiska perspektiv:  I detta avsnitt kommer vi utifrån tidigare forskning i Storbritannien 

och Tyskland skapa ett preliminärt teoretiskt ramverk med 

utgångspunkt i vetenskapliga artiklar. Detta ramverk hoppas vi 

sedan kunna hjälpa oss att analysera vår insamlade empiri.  

Resultat: Vi har funnit att cirka 60 procent av bolagen inom large cap och 

small cap avviker från Koden. De  bolag som avviker från Koden 

tenderar att avvika från samma punkter, ofta punkter som rör 

upprättande av ersättnings- och revisionsutskott. De faktorer som 
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påverkar om bolag avviker från Koden eller inte har vi funnit är 

bolagets storlek, styrelsens storlek och ägarspridning.  
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ABSTRACT 

Title: Swedish Code of Corporate Governance - companies deviations in 

accordance with the principle Comply or explain 

Seminar date: 2010-01-15 

Course:  FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business, 

Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points  

Authors:   Emelie Larsson, Kitty Fredriksson, Paulina Zetterholm 

Advisor:   Claes Svensson  

Keywords: Corporate governance, Swedish Code of Corporate Governance, 

the principle Comply or explain, companies deviations, OMX 

Stockholm Stock Exchange 

Purpose:  The purpose of the study is to create a preliminary theoretical 

framework that will help us to analyze our collected empirical 

evidence. We aim to investigate the company on the OMX 

Stockholm Stock Exchange that deviates from the Code, if the 

companies deviates from the same directives and if there are any 

common factors that characterizes the companies that deviates 

from the Code. 

Methodology:  We will use an inductive qualitative approach and will study the 

corporate governance reports for companies in the categories of 

large cap and small cap. 

Theoretical perspectives: We will create a preliminary theoretical framework based on 

scientific articles from previous research in Great Britain and 

Germany. We hope that this framework will help us to analyze our 

collected empirical evidence. 

Conclusions: We have found that about 60 percent of the companies in the 

categories large cap and small cap deviates from the Code. These 

companies tends to deviate from the same directives, often 
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directives concerning the establishment of compensation and audit 

committees. The factors affecting that company deviates from the 

Code is the company's size, the board size and the spread of 

ownership. 
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1 Inledning 

I detta kapitel introducerar vi läsaren för begreppet bolagsstyrning och för de orsaker som 

ligger till grund för att Svensk kod för bolagsstyrning utvecklades och implementerades. Vi 

kommer sedan fram till uppsatsens problemformulering samt frågeställningar som vidare 

leder fram till uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Runt om i världen har flera olika bolagsskandaler uppmärksammats. En av de mer omtalade 

är Enron-skandalen som berodde på finansiell manipulation, där skulder undanhölls och 

vinster uppblåstes. Som en följd av skandalen utvecklades The Sarbanes-Oxley Act som 

syftar till att förstärka revisorers oberoende, vilket gör det lättare att upptäcka olaga 

transaktioner (Cullinan, 2004). I Sverige upptäcktes Skandia-skandalen där det avslöjades att 

ledningen bland annat tjänat flera miljoner i extra bonusar (Sevenius, 2007, s. 35).  

 

Dessa bolagsskandaler uppmärksammade bristande bolagsstyrning. Begreppet bolagsstyrning 

används världen över och berör allt från finansiella områden till organisationers handlande 

(Mallin, 2004, s. 9). En stor del av bolagsstyrning handlar om att bolagen måste ta hänsyn till 

sina aktieägare, då de påverkas av bolagets styrning (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004, s. 

3). Aktieägarna spelar således en stor roll när det kommer till bolagsstyrning och bolaget 

måste styras på ett sådant sätt att ägarnas avkastningskrav maximeras (Ibid s. 7). God 

bolagsstyrning är inte bara viktigt för aktieägarna utan även för samhället i dess helhet då ett 

välskött bolag skapar välstånd och ekonomisk tillväxt (Svernlöv, Carl s. 35). En väl 

fungerande bolagsstyrning är alltså även en förutsättning för ett fullt fungerande näringsliv 

och för att marknaden ska vidmakthållas. Det är därför viktigt att det finns ett bra system för 

hur ett bolag ska styras och kontrolleras (Ibid s. 26). Det finns ännu inget regelverk för vad 

som egentligen är god bolagsstyrning, men det finns flera vägledande bestämmelser som 

behandlar frågan (Ibid s. 2). 

 

För att förbättra styrningen av bolag har det världen över bildats olika bolagskoder med 

huvudsaklig målsättning att öka investerarnas förtroende för bolaget (Mallin, 2004, s. 19). I 

Sverige bildades en så kallad kodgrupp som bestod av ledamöter från olika 

näringslivsorganisationer och från Förtroendekommissionen. Denna kodgrupp arbetade fram 

Svensk kod för bolagsstyrning, vidare benämnt Koden (Svensk kod för bolagsstyrning, 2004, 
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s. 4). Under våren 2005 tillsattes Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2009). Den främsta uppgiften för Kollegiet är att främja god bolagsstyrning 

genom att fövalta Koden. Kollegiet ska även följa utvecklingen av Koden samt annan 

lagstiftning, både i Sverige och internationellt. De ska även göra eventuella förändringar 

under tidens gång (Svernlöv, Carl. s. 36).   

 

Genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen av svenska börsnoterade bolag 

ska förtroendet för de svenska börsnoterade bolagen stärkas, vilket är syftet med Koden. Den 

anger normer för hur en god bolagsstyrning ska se ut och ska ses som ett komplement till 

lagstiftningen och andra regler för hur ett bolag ska styras (Svernlöv, Carl. s. 19). Innan 

Koden implementerades hade Sverige regler och riktlinjer via aktiebolagslagen (Svensk kod 

för bolagsstyrning, Stockholm 2004, s. 7). Denna ligger således som grund till Kodens 

bildande (Ibid, s. 11). Kollegiet anser att Koden ska ses som ett alternativ till lagstiftningen 

men att den ofta är att föredra framför lagstiftning, då de olika bolagen har ett behov av att 

vara självreglerande (Svernlöv, Carl. s. 25 ). 

 

Koden blev fastställd i slutet av 2004 och implementerades 1 juli 2005. Vid denna tidpunkt 

riktade sig Koden till börsnoterade bolag på OMX Stockholmsbörsen (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2009) som hade ett marknadsvärde på över en miljard euro, det vill säga de 

bolag som ingick i kategorin large cap (OMX Stockholmsbörsen). 

 

Koden innehåller olika punkter som bolagen ska tillämpa, till exempel att bolagen ska 

upprätta en valberedning och ett revisionsutskott. Däremot kan bolag avvika från Koden 

genom principen Följ eller förklara (Svensk kod för bolagsstyrning, Stockholm 2004, s. 10). 

Om ett bolag avviker från Koden krävs det att bolaget anger en förklaring till avvikelsen. 

Detta ska ske i en bolagsstyrningsrapport som bolaget årligen ska upprätta där de ska redovisa 

hur Koden tillämpas. Denna bolagsstyrningsrapport ska även publiceras på respektive bolags 

webbplats (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009). Det väsentliga är inte om bolaget 

avviker från Koden eller inte, utan hur de motiverar sin eventuella avvikelse (Svensk kod för 

bolagsstyrning, Stockholm 2004, s. 11). Hur bolagen förklarar sina avvikelser accepteras eller 

inte accepteras av bolagens investerare. Ett bolag som avviker från Koden begår således inte 

något brott mot Kodens regler (Svernlöv, Carl. s. 42). Då bolagen, som ovan nämnt, är i 

behov av självreglering anses det att en avvikelse med god förklaring ofta är en mer effektiv 
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reglering än en lagstiftning. Om en punkt inte passar för ett bolag är det därför bättre om 

bolaget avviker från punkten med en välgrundad och god motivering (Ibid s. 44). Forskare har 

även sett att en tillämpning av principen Följ eller förklara har lett till en bättre bolagsstyrning 

för de länder som använt sig av principen (Ibid s. 43).  

 

Som nämnts ovan ska Kollegiet göra eventuella justeringar av Koden under 

implementeringsprocessen (Svernlöv, Carl s. 36).  Under år 2007 kom Kollegiet fram till att 

Koden är minst lika viktig för små som för stora bolag (Ibid s. 20) och beslöt således att 

Koden skulle tillämpas för alla bolag noterade på OMX Stockholmsbörsen, vilket förutsatte 

en anpassning av Koden (Ibid s. 19). Ett annat skäl till varför Kollegiet valde att justera 

Koden var för att Sverige inte ska skilja sig från andra EU-länders bolagsstyrningkoder som 

gäller för samtliga börsnoterade bolag. Detta skäl motiverades med att de andra länderna inte 

ska få en felaktig bild av den svenska bolagsstyrningen. En ny reviderad Kod skulle även 

innebära ett alternativt regelverk till lagstiftaren när det kommer till frågor som rör bolagets 

självreglering (Ibid s. 21). I september 2007 beslöt således Kollegiet att revidera 2004 års Kod 

(Ibid s. 20). 

 

Den nya reviderade Koden framarbetades genom förenklingar som innebar att den var mer 

lättförståelig och användbar för mindre börsnoterade bolag (Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning, 2009), alltså bolag med ett marknadsvärde på under en miljard euro (OMX 

Stockholmsbörsen). Kollegiet såg över Kodens alla punkter (Svernlöv, Carl. s.19). Vissa 

punkter fick ha kvar samma innebörd men förkortades. Andra punkter slogs ihop eller togs 

bort (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009) då Kollegiet ville eliminera svagheter i 

Koden (Svernlöv, Carl. s. 19). Några enstaka punkter tillkom. Reglerna minskades från 69 

stycken till 42 stycken (Ibid s. 21). Den viktigaste förändringen är riktlinjen angående 

valberedningsledamöternas oberoende som beskriver att majoriteten av 

valberedningsledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget. Minst en av dessa 

ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (Ibid s. 23). 

 

Den nya reviderade Koden är således ett resultat av dessa justeringar och kom att 

implementeras för samtliga börsnoterade bolag på OMX Stockholmsbörsen den 1 juli 2008 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2009). 
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Då den reviderade Koden uppkom senare än 2004 års Kod finns det fortfarande bolag som 

inte hunnit implementera den fullt ut och ska då redovisa detta i bolagsstyrningsrapporten 

(Svenskt näringsliv, 2009). Dessa bolag var däremot tvungna att så fort som möjligt tillämpa 

den reviderade Koden, dock senast årsstämman den 1 januari 2009 (Svernlöv, Carl. s. 50). Det 

finns dock en övergångsbestämmelse som innebär att bolag kan få särskild dispens att anpassa 

sig till de nya direktiven. Dessa bolag behöver inte implementera Koden fullt ut förrän 1 juli 

2010 (Svenskt näringsliv, 2009). 

 

Kollegiet anser att den reviderade Koden fungerar för de flesta bolag då de själva har 

utvecklat praktiska lösningar till Kodens regler. Det anses vidare att den reviderade Koden har 

ökat kvaliteten av svensk bolagsstyrning, vilket i sin tur har gett de svenska börsnoterade 

bolagen ett ökat förtroende från allmänheten och från den internationella kapitalmarknaden 

(Svernlöv, Carl. s. 19). I årsrapporten för 2008 har Kollegiet skrivit att Koden har hunnit nå 

”en betydande acceptans bland bolagen och att den i allt väsentligt tillämpats på det ambitiösa 

men flexibla sätt som varit avsikten” (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Årsrapport 2008 s. 

10).  

 

Med detta som bakgrund blev vi intresserade av ämnet bolagsstyrning och för Svensk kod för 

bolagsstyrning. Genom noggrann undersökning av de svenska börsnoterade bolagens 

bolagsstyrningsrapporter fann vi att cirka 60 procent av bolagen avvek från Koden. Vi blev 

vidare intresserade av ämnet och fann att forskare i andra länder funnit förklaringar till varför 

bolagen avviker från bolagskoder. Vi har inte funnit någon självklar teori till vårt ämne utan 

kommer med hjälp av vetenskapliga artiklar från tidigare forskning skapa ett preliminärt 

teoretiskt ramverk. Detta gör vi för att ta reda på vad tidigare forskning har funnit för 

samband till att bolag avviker från de olika Koderna. Vi vill med hjälp av det preliminära 

teoretiska ramverket ta reda på om de samband som forskare funnit för de bolag som tillämpar 

annan bolagskod än den svenska stämmer in på de bolag som är noterade på OMX 

Stockholmsbörsen och använder sig av den svenska Koden. Vi finner därför ämnet ännu mer 

intressant att undersöka.  
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1.2 Problemdiskussion och frågeställning 

Som nämnts ovan införde Kollegiet den reviderade Koden med syftet att den skulle anpassas 

till alla noterade bolag på OMX Stockholmsbörsen. Då bolagen enligt Kollegiet är i behov av 

att vara självreglerande borde denna revidering innebära att det är lättare för bolagen att följa 

Kodens alla direktiv. Trots detta har vi uppmärksammat att många bolag avviker i enlighet 

med principen Följ eller förklara. 

 

Vi är därmed intresserade av att undersöka hur många bolag som avviker från Koden, vilka 

olika avvikelser som görs, om bolagen inom kategorierna large cap och small cap tenderar att 

avvika från samma punkter eller om det finns några skillnader i deras avvikelser. Vi vill även 

undersöka om det finns några gemensamma faktorer som kännetecknar de bolag som avviker. 

De faktorer vi ska undersöka är bolagets storlek, ägarspridning, styrelsens storlek samt 

bransch.  

 

Eftersom Koden inte är ett regelverk finns det inget bra eller dåligt sätt att förklara avvikelser 

på. Med andra ord är det marknaden, det vill säga investerare och andra aktörer, som avgör 

om en förklaring accepteras eller inte. Vi är därför även intresserade av att undersöka hur 

bolagen själva förklarar sina avvikelser, om det finns något mönster i bolagens förklaringar 

samt hur utförligt bolagen formulerar sina förklaringar till avvikelserna.  

 

Utifrån denna problemformulering vill vi besvara följande frågeställning; 

Vad kännetecknar de bolag som avviker från Koden, finns det något samband mellan 

bolagens avvikelser samt hur de förklarar dessa avvikelser? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån vetenskapliga artiklar skapa ett preliminärt teoretiskt 

ramverk som ska hjälpa oss att analysera vår insamlade empiri. Genom empiriinsamlingen 

blir även syftet att undersöka vilka bolag på OMX Stockholmsbörsen som avviker från 

Koden, om bolagen avviker från samma punkter samt om det finns några gemensamma 

faktorer som kännetecknar bolagen som avviker. Vi vill med uppsatsen skapa en 

förståelse kring varför Koden finns och varför bolag avviker från den. 
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Detta avsnitt presenterar bakgrunden till vår 

studie som leder fram till en problemformulering 

samt en frågeställning som vidare leder fram till 

studiens syfte. 

Här presenteras det tillvägagångssätt vi använt 

oss av för att inhämta vår teori och empiri. 

 

Här presenteras vår insamlade empiri. Vi 

redovisar bland annat hur många bolag som 

avviker från Koden samt hur de valt att förklara 

deras avvikelser. 

I detta avsnitt presenteras vår analys. Vi 

analyserar kring faktorerna bolagets storlek, 

ägarspridning, styrelsens storlek samt bransch 

för att försöka hitta samband mellan faktorerna 

och de avvikande bolagen.  

 

I detta avsnitt skapas ett preliminärt teoretiskt 

ramverk utifrån tidigare forskning med 

utgångspunkt i vetenskapliga artiklar samt utifrån 

faktorer som vi själva tror påverkar att bolagen 

avviker från Koden. 

 

 

INLEDNING 

TEORETISKT 

RAMVERK 

 

METOD 

 

EMPIRI 

 

ANALYS 

SLUTSATS, 

DISKUSSION & 

FÖRSLAG TILL VIDARE 
FORSKNING 

Här presenteras resultatet från vår studie, 

diskussion kring bolagsstyrning samt förslag till 

vidare forskning. 

1.4  Disposition 
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2 Metod 

I detta avsnitt presenteras de tillvägagångssätt vi använt oss av för att inhämta vår empiri 

och teori. Nedan följer beskrivning om forskningsmetod, urval, datainsamling, 

databehandling samt källkritik.  

2.1 Val av forskningsmetod 

Det finns två vanliga forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa 

metoden utgår från statistisk data där det ställs upp testbara hypoteser för att besvara 

frågeställningen (Henna Hasson 091110). Arbetssättet inom denna metod bör vara väl 

avgränsat och formaliserat. Den kvalitativa metoden utgår däremot från ord och tolkningar. 

Inom denna metod sker analys och empiriinsamling samtidigt (Nationalencyklopedin, 2009). 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Vi kommer däremot ställa upp 

hypoteser men av kvalitativ form. Anledningen till att vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod är på grund av att vi bland annat vill skapa en förståelse kring varför bolag avviker från 

Koden.  

 

Den kvalitativa metoden kommer att angripas med en induktiv ansats (Bryman, A. & Bell, E., 

2005, s. 297). Med en induktiv ansats innebär att uppsatsen kommer att utgå från framarbetad 

empiri där resultatet kommer att bli grund för ny teoribildning (Ibid s. 25). Vi kommer således 

utifrån vår insamlade empiri och en mängd vetenskapliga artiklar skapa ett preliminärt 

teoretiskt ramverk. Detta ramverk kommer fungera som vår teori då det inte finns någon 

självklar teori till vår studie. En anledning till att det inte finns någon självklar teori tror vi 

kan bero på att ämnesvalet är explorativt eftersom det tidigare inte forskats om den svenska 

bolagskoden i stor utsträckning.  

2.2 Urval  

Vi har valt att använda oss av bolag som är börsnoterade på OMX Stockholmsbörsen då det är 

ett krav för dem att tillämpa Koden. Det finns även bolag som är hemmahörande i andra 

länder än Sverige trots att de är noterande på OMX Stockholmsbörsen. Detta kan innebära att 

de inte tillämpar Koden på grund av att den strider mot andra lagar och regler i hemlandet 

eller att bolagen använder sig av en annan Kod. Vi kommer inte ta hänsyn till att en del bolag 

är hemmahörande i andra länder än Sverige utan enbart ta hänsyn till de bolag på OMX 

Stockholmsbörsen som avviker från Koden.  
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Bolagen på börsen är uppdelade i tre olika kategorier beroende på deras marknadsvärde. 

Dessa kategorier är large cap, mid cap och small cap (OMX Stockholmsbörsen). Vi har valt 

att undersöka bolagen inom kategorierna large cap och small cap, då det är de två kategorier 

som skiljer sig mest från varandra. Vi tror att vi inom dessa två kategorier kommer hitta de 

största skillnaderna, både i antalet avvikelser samt vad gäller de påverkande faktorerna.  

 

Vad gäller urval till vår teori kommer vi utifrån vetenskapliga artiklar välja ut de artiklar där 

forskare i olika länder har hittat olika samband till varför bolag avviker eller inte från 

motsvarande bolagskoder i andra länder. De artiklar vi funnit intressanta är de artiklar som 

presenterar forskning kring Storbritanniens och Tysklands bolagskoder. Anledningen till 

varför dessa två länder valts är att det har forskats mycket kring deras bolagskoder med 

inriktning på det syftet som vi använder oss av i vår studie.  

2.3 Datainsamling och databehandling 

Då vi ska samla in data till vår studie kommer det ske i två olika steg. Dels en datainsamling 

till vårt empiriavsnitt men även en datainsamling till vårt preliminära teoretiska ramverk. 

 

För att samla in vår empiri kommer vi att studera de börsnoterade bolagens senaste 

bolagsstyrningsrapporter, det vill säga rapporterna för år 2008. Det är ett naturligt val att 

enbart studera rapporterna för detta år då det bara finns data för bolagen inom small cap under 

år 2008. Detta beror på att bolag inom kategorin small cap inte implementerade Koden förrän 

år 2008. Rapporterna kommer vi finna på de enskilda bolagens hemsidor. Vi kommer granska 

de enskilda bolagens rapporter för att kunna urskilja vilka bolag som avviker från Koden då 

det är dessa bolag vi är intresserad av i vår studie. För att få en överskådlig bild av vilka bolag 

som avviker och vilka som inte avviker från Koden kommer vi göra en sammanställning, i 

denna sammanställning kommer även förklaringarna till de eventuella avvikelserna som 

bolagen beskriver redovisas. Vi kommer även göra ytterligare en sammanställning där vi 

redovisar vilka av Kodens punkter bolagen avviker från. På detta sätt kommer både vi och 

läsaren få en överskådlig bild på antalet avvikande bolag, hur många punkter de avviker från 

samt vilken eller vilka avvikelser som är vanligast. I sammanställningarna kommer vi hålla 

isär de båda kategorierna large cap och small cap.  
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Då det som nämnts ovan inte finns någon självklar teori för vårt ämne kommer vi att utgå från 

vetenskapliga artiklar där tidigare forskning gjorts för motsvarande bolagskoder i andra 

länder. Detta blir vår litteraturgenomgång. De väsentliga delar vi tror att vi skulle kunna ha 

nytta av i vår analys sammanställer vi och bildar ett preliminärt teoretiskt ramverk. Utifrån 

detta preliminära teoretiska ramverk kommer vi, som nämnts tidigare, få fram vilka faktorer 

som kan ligga till grund för att bolag avviker eller inte. Faktorerna som ägarspridning, 

styrelsens storlek och bolagets storlek kommer vi att finna i de avvikande bolagens 

årsredovisning för år 2008 som är den senaste utgivna rapporten medan vi kommer att hämta 

bolagens bransch från OMX Stockholmsbörsens hemsida. Dessa faktorer kommer sedan 

sammanställas och vidare analyseras tillsammans med bolagens förklaringar till deras 

avvikelser.  

2.4 Mätning av avvikelser 

Enligt Koden ska bolag som är noterade på OMX Stockholmsbörsen presentera sina 

avvikelser samt förklaringar till dessa i deras bolagsstyrningsrapport. Denna rapport ska enligt 

Koden offentliggöras på respektive bolags webbplats (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 

2009). Många bolag har valt att publicera bolagsstyrningsrapporten som en del i 

årsredovisningen medan ett fåtal valt att publicera den enskilt på webbplatsen. Det är 

bolagsstyrningsrapporterna som ligger till grund för att hitta de eventuella avvikelser som 

bolagen inom kategorierna large cap och small cap beskriver. Upplägget på bolagens 

bolagsstyrningsrapporter är olika. Vi har uppmärksammat att bolagen valt att presentera sina 

avvikelser samt förklaringarna till dessa avvikelser på tre olika sätt. Ett sätt bolagen valt att 

använda sig av är att de presenterar avvikelserna och förklaringarna till dessa i ett 

sammanhängande stycke, antingen i början eller i slutet av rapporten. Ett annat sätt är att de 

sammanställt avvikelserna och förklaringarna till avvikelserna i punkt- eller tabellform. Ett 

tredje sätt är att bolagen i inledningen av rapporten nämnt att eventuella avvikelser och 

förklaringar till dessa presenteras under den aktuella rubriken. Till exempel om ett bolag 

avviker från Koden på grund av att bolagets valberedningen inte är korrekt sammansatt (se 

bilaga 3, punkt 2.4) presenteras denna avvikelse under rubriken Valberedning i 

bolagsstyrningsrapporten.  

 

Har bolagen i sina bolagsstyrningsrapporter nämnt att de avviker från tre olika punkter har vi 

valt att inte ifrågasätta detta. Likaså om bolagen i inledningen av bolagsstyrningsrapporten 
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angett att de inte avviker från någon av Kodens punkter har vi valt att inte ifrågasätta detta. 

Har bolagen istället i inledningen av bolagsstyrningsrapporten skrivit att eventuella avvikelser 

presenteras under aktuell rubrik har vi antagit att dessa bolag beskriver avvikelser från Koden 

och därför noga granskat hela rapporten för att hitta de eventuella avvikelserna. 

2.5 Källkritik 

Det är viktigt att vara kritisk till sekundärdata (Jacobsen 2002, s. 153). Vår studie grundar sig 

på sekundärdata i form av bolagens årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter vilka vi 

borde granska kritiskt då bolagen gärna framställer sig själva på ett så bra sätt som möjligt för 

att behålla befintliga och locka nya potentiella investerare. Bolagens årsredovisningar och 

bolagsstyrningsrapporter kan vara felaktiga och missvisande. Trots detta har vi valt att förlita 

oss på det bolagen skriver i sina rapporter och anser att de uppgifter som redovisas i dessa 

rapporter är korrekta och tillförlitliga. 
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3 Teoretiskt ramverk 

I flera länder har vetenskapliga studier gjorts om bolagskoder och om principen Följ eller 

förklara. I detta avsnitt kommer vi utifrån tidigare forskning i Storbritannien och Tyskland 

skapa ett preliminärt teoretiskt ramverk med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar. Detta 

ramverk hoppas vi sedan kunna hjälpa oss att analysera vår insamlade empiri.  

3.1  Artiklar 

Av de artiklar vi läst fann vi fyra artiklar som var intressanta för vårat val av ämne. Forskarna 

Ruth V. Aguilera och Alvaro Cuerco-Cazurra har i sin artikel ”Codes of Good governance” 

granskat den senaste utvecklingen för bolagskoder och hur dessa har implementerats runt om i 

världen med hjälp av tidigare studier. De diskuterar konsekvensen av spridningen av 

bolagskoder, innehållet i olika länders bolagskoder och deras implementering av principen 

Följ eller förklara. Den viktigaste frågan de behandlar är för oss förhållandet mellan 

bolagskodens riktlinjer och efterlevnad. De har forskat mest kring Storbritanniens bolagskod 

och resultaten kommer vi gå igenom i avsnittet nedan.  

En annan forskare som studerat om Storbritanniens bolagskod är Niel Baker som har skrivit 

artikeln U.K. Regulator Reviews 'Comply or Explain' Code som publicerades i tidskriften 

Compliance Week. Niel Baker studerade hur bolagskoden fungerade under 2009 års 

finanskris.  

Christian Andres och Erik Theissen skrev i sin artikel om den tyska bolagskodens effekter på 

bolagen och vad som kännetecknar de bolag som avviker eller inte avviker från den tyska 

bolagskoden. Dessa forskare har formulerat olika hypoteser om den tyska bolagskoden som 

de har diskuterat och besvarat under studiens gång med hjälp av statistisk data.  

Russell Jackson diskuterar och jämför i sin artikel två former av styrning; lagstiftsbaserad 

bolagsstyrning och principbaserad bolagsstyrning.  

3.2  Litteraturgenomgång 

I många länder har det visat sig att införandet av Koden inte är en garanti för en effektiv 

bolagsstyrning. Mängden bolag som väljer att avvika från Koden har varierat kraftigt mellan 

olika länder (Aguilera, R. m.fl., 2009). I Storbritannien har det däremot visat sig att ett fåtal 

bolag avviker från Koden och att omfattningen av full implementering ökar år efter år. 
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Aguilera skriver i sin artikel om forskarna McNeil och Li (2006) som finner att anledningen 

till att brittiska bolag avviker är för att det inte finns någon direkt kontroll av 

bolagsstyrningsrapporten. Rapporterna kontrolleras inte tillräckligt noga av bolagens 

investerare. Detta argument förstärks av att kvaliteten på bolagens förklaringar till 

avvikelserna varierar kraftigt och att bolagens investerare inte alltid besitter den kunskap som 

krävs för att granska bolagsstyrningsrapporterna (Baker, N., 2009). McNeil och Li anser 

däremot att så länge investerarna får hög avkastning på sitt satsade kapital är de tillfredställda 

oavsett om bolagen följer Koden eller avviker från den. Enligt dessa forskare är investerarnas 

avkastning och bolagens resultat således en betydande faktor för investerarnas acceptans av 

bolagsstyrningen (Aguilera, R. m.fl., 2009).  

 

Principen Följ eller förklara öppnar upp möjligheten att avvika från Koden men investerarna, 

marknaden och institutionella regler sätter gränsen för hur många avvikelser ett bolag får ha 

innan det påverkar deras finansiella resultat (Aguilera, R. m. fl., 2009). I Tyskland har det 

visat sig att för de investerare som har kunskap om bolagsstyrning har frågan om ersättning 

till befattningshavare visat sig vara viktig. Ju mer utförlig information de får om 

ersättningsfrågor, desto lättare blir det för dem att på bolagsstämman fatta bättre beslut om 

den ersättning som ska betalas ut till ledningen som driver deras bolag.  Enligt detta argument 

föredrar således investerare att bolagen ska förklara sina beslut samt eventuella avvikelser. 

Forskare visar att bolag med höga ersättningar är mer benägna att avstå från en förklaring till 

en eventuell avvikelse. Har däremot bolaget gått med god lönsamhet under ett år är det mer 

befogat för dem att ge höga ersättningar, vilket då leder till att bolaget gärna ger offentliga 

förklaringar. Forskare har alltså sett ett positivt samband mellan bolagets resultat och utförliga 

förklaringar (Andres, C. & Theissen, E., 2008). 

 

Forskare anser även att de kostnader som uppkommer i och med implementeringen av Koden 

är ett argument till varför bolag väljer att avvika från Koden. Kan inte bolagen se positiva 

marknadsreaktioner och framtida ekonomiska fördelar i och med implementeringen av Koden 

kommer de att avvika från fler punkter. Forskare har gjort studier som visat att en god 

bolagsstyrning och implementering av Koden har gett goda effekter på bolagets finansiella 

resultat (Aguilera, R. m.fl., 2009). 
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I Tyskland har forskare kommit fram till att deras största bolag, som är noterade på den tyska 

börsen DAX100, implementerar Koden i större utsträckning än vad de mindre börsnoterade 

bolagen gör. Hälften av dessa större bolag har implementerat Koden fullt ut. Forskare i 

Tyskland menar således att storleken har en betydande roll för om bolaget väljer att följa 

Koden eller att avvika från den (Aguilera, R. m.fl., 2009). De antar att storleken på bolaget 

beror på marknadsvärdet på eget kapital, bokfört värde på tillgångar samt antalet anställda 

inom bolaget. Forskare menar således att de tyska bolagen med högre marknadsvärdering är 

mer benägna att följa Koden fullt ut och om de avviker från Kodens direktiv motiverar de 

detta genom en utförlig förklaring (Andres, C. & Theissen, E., 2008). 

 

Vad gäller koncentrering av ägande har forskare funnit att tyska bolag med koncentrerat 

ägande är mindre utförliga i sina förklaringar till avvikelserna, då de anser att deras få ägare 

har god kunskap om bolagets styrning och dess finansiella ställning. Deras ägare är således 

mer insatta i bolaget och har då mer att säga till om eftersom de har en god kommunikation 

med bolagsledningen. Till skillnad från bolag med koncentrerat ägande har bolag med spritt 

ägande större ansvarsfrihet. Däremot anses det att dessa bolag är mer utförliga i sina 

bolagsstyrningsrapporter och motivera sina avvikelser väl (Andres, C. & Theissen, E., 2009).  

 

Jackson (2004) anser vidare att en lagstiftsbaserad bolagsstyrning kan leda till att 

entreprenörer startar färre bolag, då de känner sig avskräckta av alla strikta regler. Han menar 

att en principbaserad bolagsstyrning som är självreglerande leder till bättre avkastning för 

aktieägare under förutsättning att bolagen hanterar principen på bästa sätt. Om ett bolag inte 

motiverar avvikelsen väl anser Jackson vidare att marknaden kommer protestera. Det är 

således marknaden, alltså aktieägarna, som har en övergripande bevakningsroll. (Jackson, 

2004).  

 

Aguilera (2009) anser vidare att ytterligare forskning behövs för att klargöra om 

bolagsstyrningen har en påverkan på bolagens resultat eller om en god styrning enbart leder 

till att investerarnas klagomål dämpas.   

3.3  Preliminärt teoretiskt ramverk 

De faktorer som forskare tror ligger till grund för att bolag avviker är bland annat bolagets 

storlek och bolagets ägarspridning. Utöver de två faktorerna kommer vi undersöka om 
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branschen och storleken på styrelsen kan vara faktorer till att bolag avviker. Anledningen till 

att vi valt bransch som en faktor är på grund av att vi har en tanke om att bolag inom olika 

branscher har olika möjligheter och olika krav på sig vilket gör att bolag inom en bransch 

kanske avviker mer än en annan bransch. Vi tror att styrelsens storlek skulle kunna vara en 

faktor till att bolag avviker på grund av att vi tror att bolag med ett fåtal styrelseledamöter har 

en förmåga att avvika i en högre grad än de bolag som har ett större antal styrelseledamöter.  

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång har vi uppmärksammat att bolagets storlek har en 

betydande roll för om bolag följer eller avviker från bolagskoder. Forskare har även funnit att 

bolagets ägarspridning spelar roll för hur bolag förklarar sina avvikelser. Däremot har det inte 

beskrivits i någon artikel vi läst att ägarspridningen skulle påverkar om ett bolag avviker eller 

inte. Denna faktor vill vi undersöka och ingår därför i det preliminära teoretiska ramverket. 

Utöver dessa två faktorer vill vi även undersöka om branschen eller storleken på styrelsen har 

en inverkan på bolagens styrning. Då Kollegiet anser att bolag är i behov av att vara 

självreglerande och att principen Följ eller förklara därmed är anpassad till dessa bolag tror vi 

att bolagets bransch kan vara en betydande faktor för om bolag väljer att avvika eller inte från 

Koden. Vissa branscher är i behov av att vara mer självreglerande än andra, exempelvis IT -

branschen som verkar i en föränderlig miljö, vilket är en anledning till att vi tror att branschen 

kan ha en betydelse för bolagens val av styrning. Under insamlandet av empirin 

uppmärksammade vi att bolag med ett fåtal styrelseledamöter ofta förklarade sina avvikelser 

med hänsyn till bolaget ringa omfattning. Vi tror därför att styrelsens storlek har en betydande 

roll till varför bolag avviker från Koden. 

 

Sammanfattningsvis utgår vårt preliminära teoretiska ramverk från faktorerna; 

 Bolagets storlek 

 Ägarspridning 

 Styrelsens storlek 

 Bransch 

 

Dessa olika faktorer kommer vi vidare att undersöka. De antaganden som gjorts inom 

respektive faktor, till exempel att mindre bolag avviker i högre grad än de större bolagen 

kommer vi att studera utifrån vår insamlade empiri. Vi kommer att testa det preliminära 

teoretiska ramverket i förhållande till våra empiriska iakttagelser. Antingen kommer vi hitta 
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samband mellan de avvikande bolagen och dessa faktorer eller så kommer vi inte göra det. Ju 

färre samband vi hittar mellan faktorerna och de bolag som avviker ju mindre preliminärt blir 

ramverket. 
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4 Empiri  

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår insamlade empiri. Vi kommer redovisa de 

avvikelser som bolag inom kategorierna large cap och small cap beskriver samt hur de 

förklarar dessa avvikelser.  

4.1 Avvikande bolag inom large cap och small cap 

Totalt har 182 bolags bolagsstyrningsrapporter granskats. På OMX Stockholmsbörsen år 2008 

i kategorin large cap återfanns 56 bolag varav 27 av dessa valde att avvika från Koden. Detta 

motsvarar 48 procent av samtliga bolag. Inom kategorin small cap avviker 82 bolag av totalt 

126 bolag, vilket motsvarar 65 procent.  

 

Totalt avviker 109 bolag från Koden vilket innebär att de övriga bolagen inom de båda 

kategorierna inte avviker. Att dessa bolag valt att inte avvika från Koden innebär inte enbart 

att de tillämpat Koden fullt ut och följer samtliga punkter utan det kan även bero på andra 

omständigheter. Vi har funnit tre olika anledningar till varför bolag inte avviker från Koden. 

Den första och vanligaste orsaken är att de följt Kodens alla punkter. Den andra orsaken är att 

bolag ännu inte hunnit implementera Koden, ett fåtal bolag inom kategorin small cap angav 

att de inte hunnit tillämpa Koden då den tillämpades för dem så sent som under år 2008. En 

tredje orsak är att bolag inte använder sig av den svenska Koden då de är hemmahörande i ett 

annat land och därför följer annan Kod, lag eller regel. Det finns även ett bolag inom 

kategorin small cap som inte har någon information om hur Koden tillämpas på webbplatsen.  

Med detta som grund har vi valt att dela upp bolagen i fem olika grupper. De bolag som 

avviker från Koden, de som tillämpar Koden fullt ut, de som ännu inte implementerat Koden, 

de som använder sig av annan Kod, lag eller regel samt de bolag som saknar information om 

Koden på webbplatsen. En sammanställning över detta återfinns nedan; 
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ANTAL BOLAG INOM RESPEKTIVE GRUPP 
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Figur 1 Antal bolag inom respektive grupp 

Vidare kommer vi endast att fokusera på de bolag som avviker från Koden. Totalt sett är det 

109 bolag varav 27 bolag inom kategorin large cap och 82 bolag inom kategorin small cap. 

Dessa bolag avviker från Koden genom att de inte följer Kodens olika punkter (se bilaga 4). 

4.1.1 Vanligaste avvikelserna inom large cap 

Som tidigare nämnts avviker 27 bolag inom large cap från Koden. De avviker på 13 olika 

punkter och de beskriver gemensamt totalt 41 avvikelser (se bilaga 4). De vanligaste 

punkterna som bolagen inom large cap avviker från är punkt 2.4 Valberedningens 

sammansättning, punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning samt punkt 10.1 

Revisionsutskottets sammansättning.  

 

ANTAL AVVIKANDE BOLAG FRÅN DE OLIKA PUNKTERNA INOM LARGE CAP 

Punkt Antal avvikande bolag Procent 

1.5 3 7,3 
1.7 1 2,4 
2.1 3 7,3 
2.3 1 2,4 
2.4 9 22 

2.5 2 4,9 
4.4 2 4,9 
6.2 1 2,4 
9.1 7 17,2 
9.2 1 2,4 

10.1 8 19,5 
10.3 1 2,4 
10.6 2 4,9 

TOTALT 41 100 
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4.1.1.1 Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Den punkt bolag inom large cap oftast avviker från är punkt 2.4. Det är 22 procent av samtliga 

bolag som avviker från denna punkt. Punkt 2.4 handlar om hur ett bolag ska sammansätta en 

valberedning. Inom denna punkt finns det flera olika direktiv som bolag måste följa för att 

inte avvika från punkten. Däribland att varken styrelseledamot eller styrelseordförande får 

utses till ordförande i valberedningen, styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av 

valberedningens ledamöter samt om valberedningen består av mer än en styrelseledamot får 

endast en av dessa vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare (se bilaga 4). 

 

De bolag som avviker från punkt 2.4 är Alfa Laval, Elekta, Getinge, Hennes & Mauritz, 

Kinnevik, Lundin Petroleum, Melker Schörling, Modern Times Group och Tele2. Samtliga 

nio bolag som avviker från punkt 2.4 avviker på grund av att antingen en styrelseledamot eller 

styrelseordförande utsetts till valberedningens ordförande. Hennes & Mauritz har valt att 

motivera denna avvikelse genom att det är ett naturligt beslut att tillsätta styrelseordförande 

Stefan Persson till valberedningens ordförande med hänsyn taget till ägarspridningen inom 

bolaget (se bilaga 2). Stefan Persson blev med andra ord tillsatt på grund av sitt stora ägande i 

bolaget, vilket motsvarar 69,3 procent av rösterna (se bilaga 6). De övriga åtta bolagen har 

förklarat denna avvikelse genom att den person, antingen styrelseledamot eller 

styrelseordförande, som blivit vald till valberedningens ordförande är mest lämpad att på 

bästa sätt utföra valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare (se 

bilaga 2).  

4.1.1.2 Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Punkt 9.1 handlar om ersättningsutskottets sammansättning, punkten beskriver att bolag ska 

upprätta ett ersättningsutskott där ledamöter inom detta utskott ska vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen. På denna punkt är det totalt sju olika bolag som 

avviker. Dessa bolag är Elekta, Hennes & Maruritz, Lundbergföretagen, Meda, Moder Times 

Group, NCC och Tele2 (se bilaga 5).  

 

Tre av dessa bolag, Elekta, Modern Times Group och Tele2, avviker på grund av att de inte 

uppfyller punktens krav på att ledamöter i utskottet ska vara oberoende i förhållande till 

bolaget och dess ledning. De övriga bolagen, Hennes & Mauritz, Lundbergföretagen, Meda 

och NCC, avviker då de inte har upprättat något ersättningsutskott (se bilaga 2).  
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De bolag som avviker från punkt 9.1 då de inte uppfyller kravet på oberoende ledamöter 

motiverar detta i princip på samma sätt. De lägger vikt på den oberoende ledamotens 

betydelse för ersättningsutskottets arbete, att beslutet är tagit med hänsyn till bolagets bästa. 

Bolagen anser därför att dessa oberoende ledamöter är mycket lämpade medlemmar i 

utskottet. Övriga fyra bolag som avviker från punkt 9.1 på grund av att de inte upprättat något 

ersättningsutskott förklarar avvikelsen på olika sätt. Lundbergföretagen och NCC beskriver i 

sin förklaring till avvikelsen att de inte upprättat något ersättningsutskott på grund av att de 

inte ansett att det funnits någon anledning till att upprätta något sådant. Hennes & Mauritz 

beskriver ingen förklaring till denna avvikelse i sin bolagsstyrningsrapport (se bilaga 2). 

4.1.1.3 Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Punkt 10.1 beskriver hur bolaget ska sammansätta ett revisionsutskott. Inom denna punkt 

finns flera olika direktiv som bolag måste uppfylla för att inte avvika från punkten. Dessa 

olika direktiv är att styrelsen ska upprätta ett revisionsutskott vilket ska bestå av minst tre 

styrelseledamöter, majoriteten av de utvalda ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till 

bolaget och bolagsledningen, minst en ledamot ska vara oberoende med hänsyn taget till 

bolagets större ägare samt om en styrelseledamot ingår i bolagsledningen ska denne inte vara 

ledamot i utskottet (se bilaga 4). Sammanlagt är det åtta bolag som avviker från punkt 10.1. 

Dessa bolag är Axfood, Hakon Invest, Hexagon, Holmen, Lundbergföretagen, Meda, NCC 

och Skanska (se bilaga 5).  

 

Majoriteten av de avvikande bolagen, Axfood, Holmen, Lundbergföretagen, Meda och NCC, 

avviker från punkt 10.1 på grund av att de inte inrättat något särskilt revisionsutskott. 

Samtliga bolag förklarar att dess styrelse utför revisionsutskottets uppgifter. De motiverar 

detta beslut genom att det är ändamålsenligt med hänsyn taget till bolagets bästa då styrelsen 

har full insyn i de uppgifter som ett revisionsutskott ska genomföra. Två av de avvikande 

bolagen, Hakon Invest och Hexagon, har avvikit från punkt 10.1 då deras revisionsutskott 

bestått av två styrelseledamöter istället för tre ledamöter som Koden förespråkar. Hakon 

Invest förklarar denna avvikelse genom att två ledamöter är den mest optimala storleken för 

revisionsutskottet medan Hexagon förklarar avvikelsen på grund av att de vill skapa en 

handlingskraftig och effektiv styrelse (se bilaga 2). Endast ett bolag, Skanska, avviker från 

denna punkt på grund av att ingen ledamot i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till 
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bolagets större ägare. Den största ägaren i Skanska är AB Industrivärlden genom en röstandel 

på 26,8 procent (se bilaga 6). Bolaget förklarar i sin bolagsstyrningsrapport att dessa 

ledamöter är de mest lämpade för uppdraget som revisionsutskottsmedlemmar (se bilaga 2).  

4.1.1.4 Övriga avvikelser inom large cap 

Som tidigare nämnts avviker bolagen i kategorin large cap på 13 olika punkter. Ovan har de 

tre vanligaste avvikelserna sammanställts och förklarats. Med andra ord finns ytterligare tio 

punkter som bolag valt att göra avvikelser från. Det är ett fåtal bolag som avviker inom 

respektive punkt vilket leder till att dessa punkter kommer förklaras kortfattat nedan. De 

förklaringar som bolagen brukar ange kommer även de kortfattat redovisas.  

 

Punkt 1.5 beskriver att bolagens bolagsstämma ska hållas på svenska samt att det material 

som presenteras ska finnas tillgängligt på svenska samt att om ägarkretsens sammansättning 

motiverar ska en simultantolkning till annat språk erbjudas (se bilaga 4). På denna punkt 

avviker tre bolag, Lundin Petroleum, Oriflame och Seco Tools. Lundin Petroleum avviker 

från denna punkt då deras verkställande direktör inte talar flytande svenska vilket leder till att 

deras presentation på årsstämman ges på engelska. Oriflame håller inte heller sin årsstämma 

på svenska men förklarar detta genom att årsstämman hålls i Luxemburg och majoriteten av 

de som närvarar, både individer och bolag, är hemmahörande utanför Sverige. Seco Tools 

avviker på denna punkt då de inte erbjuder en simultantolkning på annat språk än svenska, de 

anger i sin bolagsstyrningsrapport att en omprövning kan ske om aktieägarna begär detta (se 

bilaga 2). 

 

Punkt 1.7 innebär att protokoll från senaste årsstämman ska finnas tillgänglig på bolagets 

webbplats (se bilaga 4). Det är endast Nordea Bank som avviker på denna punkt eftersom de 

lagt ut protokollet utan bilagor på webbplatsen. Detta agerande förklarar de genom att de vill 

skydda integriteten hos sina investerare genom att undvika att publicera deras personuppgifter 

(se bilaga 2). 

 

Punkt 2.1 förklarar att bolagen måste införa en valberedning. Denna valberedning ska bland 

annat lämna förslag till arvode (se bilaga 4). På denna punkt avviker Hufvudstaden, 

Lundbergföretagen och Oriflame (se bilaga 5). Hufvudstaden och Lundbergföretagen 

förklarar att de inte anser det nödvändigt att tillsätta en valberedning. De motiverar detta med 
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hänsyn till ägarspridningen inom bolaget. Oriflame avviker däremot då deras tillsatta 

valberedning inte tar upp rekommendationer om revisionsarvoden. Detta förklarar de genom 

att sådana frågor inte ska behandlas, dels enligt bolagets bolagsordning men även enligt lagen 

i Luxemburg (se bilaga 2). 

 

Punkt 2.3 innebär bland annat att minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende 

i förhållande till bolagets större aktieägare (se bilaga 4). Ratos avviker från denna punkt då 

två av deras ledamöter är beroende med hänsyn till deras större aktieägare, bolaget förklarar 

detta beslut motiverat på grund av att dessa två ledamöter är bolagets två största enskilda 

ägare (se bilaga 2).  

 

Punkt 2.5 innehåller bland annat direktiv om att bolaget i god tid, senast sex månader före 

årsstämman, på sin webbplats ska lämna uppgifter om namnen på de valda ledamöterna i 

valberedningen (se bilaga 4). På denna punkt avviker Axfood och Castellum, de förklarar 

avvikelsen med samma motivering. Båda bolagen publicerade dessa uppgifter fem månader 

före årsstämman vilket de anser vara i tillräckligt god tid för att valberedningen ska kunna 

fullfölja sina uppgifter (se bilaga 2). 

 

Punkt 4.4 beskriver att majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara 

oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst två av ledamöterna ska vara 

oberoende med hänsyn taget till bolagets större aktieägare (se bilaga 4). På denna punkt 

avviker två bolag, Latour och Meda. Båda dessa bolag anser att det är en fördel att 

ledamöterna är beroende då det avspeglar att de har lång erfarenhet av verksamheten och 

bolaget (se bilaga 2). 

 

Punkt 6.2 förklarar att om ordförande i styrelsen även har andra uppgifter i bolaget utöver 

ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan ordförandet och verkställande direktör 

genomföras (se bilaga 4). Atlas Copco har i sin bolagsstyrningsrapport angivit att de avvikit 

från denna punkt men de har vidare inte angett någon förklaring till varför de avvikit (se 

bilaga 2). 

 

Punkt 9.2 beskriver bland annat att styrelseledamöter inte ska delta i aktie- och 

aktiekursrelaterade incitamentsprogram vilka är riktade till ledningen eller andra anställda (se 
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bilaga 4). Alliace Oil är det enda avvikande bolaget på denna punkt, de förklarar denna 

avvikelse med att det optionsprogram som bolaget använder sedan 2006 tillåter att 

styrelseledamöter deltar (se bilaga 2). 

 

Punkt 10.3 förklarar att styrelsen ska träffa bolagets revisor minst en gång per år utan närvaro 

från verkställande direktören (se bilaga 4). Det är endast Fabege som avviker från denna 

punkt då de anser att det inte fanns något behov av ett sådant möte (se bilaga 2). 

 

Punkt 10.6 innebär att ett bolag som inte har någon särskild internrevision varje år ska 

undersöka behovet av en sådan funktion (se bilaga 4). På denna punkt avviker Atlas Copco 

som inte anger någon förklaring till denna avvikelse i sin bolagsstyrningsrapport. Även Latour 

avviker på denna punkt. De förklarar denna avvikelse genom att de har en mängd andra 

kontroller som genomförs av bland annat koncernens ledning. Dessa kontroller anser bolaget 

vara tillräckliga och på så sätt inte anser det nödvändigt att införa en särskild internrevision 

(se bilaga 2). 

4.1.1.5 Antal avvikelser bolag inom large cap beskriver  

Som tidigare nämnts är det totalt 27 bolag som avviker från Koden inom kategorin large cap, 

dessa bolag avviker från antingen en, två eller tre punkter. Att bolagen avviker från en eller 

två punkter är vanligast förekommande inom large cap. 15 bolag avviker från en punkt medan 

10 bolag avviker från två punkter. Det är endast två bolag som avviker från tre punkter, 

Lundbergföretagen och Meda (se bilaga 5). Detta framgår genom diagrammet nedan. 
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ANTAL AVVIKELSER BOLAG INOM LARGE CAP BESKRIVER 
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Figur 2 Antal avvikelser bolag inom large cap bedriver 

Benämns istället antalet avvikelser som bolag inom large cap beskriver i procent skulle det 

leda till att 55,6 procent av samtliga 27 bolag som avviker från Koden beskriver en avvikelse. 

40,7 procent av bolagen beskriver två avvikelser medan 3,7 procent beskriver tre avvikelser.  

 

De 27 bolag som avviker från Koden inom kategorin large cap beskriver tillsammans totalt 41 

olika avvikelser. Detta leder till att bolagen i genomsnitt beskriver 1,52 avvikelser per bolag. 

4.1.2 Vanligaste avvikelserna inom small cap 

Som tidigare nämnts är det 82 bolag som avviker från Koden i kategorin small cap. 

Sammanlagt beskriver dessa bolag 158 avvikelser (se bilaga 5). Bolagen avviker på totalt 22 

olika punkter, de vanligaste punkterna som bolagen avviker från är punkt 9.1 

Ersättningsutskottets sammansättning, punkt 10.1 Revisionsutskottet sammansättning, punkt 

10.6 Internrevision samt punkt 2.3 och 2.4, vilka båda handlar om valberedningens 

sammansättning. Detta framgår enligt diagrammet nedan; 
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ANTAL AVVIKANDE BOLAG PÅ DE OLIKA PUNKTERNA 

Punkt Antal avvikande bolag Andel i procent 

1.1 2 1,3 
1.3 3 1,9 
2.1 8 5,1 
2.3 9 5,7 

2.4 12 7,6 
2.5 3 1,9 
3.1 2 1,3 
4.1 2 1,3 
4.2 3 1,9 
4.4 5 3,2 
7.2 1 0,6 
8.1 1 0,6 

8.2 2 1,3 
9.1 27 17,1 
10.1 47 29,7 
10.2 1 0,6 
10.3 3 1,9 
10.4 4 2,5 
10.5 1 0,6 

10.6 20 12,7 
11.1 1 0,6 
11.3 1 0,6 
TOLTALT 158 100 

 

4.1.2.1 Punkt 2.3 och 2.4 Valberedningens sammansättning 

Punkt 2.3 och punkt 2.4 beskriver, som nämnts tidigare, valberedningens sammansättning. 

Det som skiljer punkterna åt är att de behandlar olika direktiv som bolagen ska följa. Inom 

punkt 2.3 finns det fyra olika direktiv som bolagen måste följa för att de inte ska avvika från 

Koden. Dessa direktiv handlar om att ledamöterna i valberedningen ska vara minst tre stycken 

där minst en av dem ska vara oberoende i förhållande till bolagets största röstmässiga 

aktieägare samt att större delen av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen. Bolagets verkställande direktör eller någon annan person från 

bolagsledningen får inte utses till ledamot i valbredningen (se bilaga 4). 

 

Sammanlagt är det nio bolag som avviker från punkt 2.3. Fyra av dessa bolag, Connecta, 

Intellecta, Morphic och NetOnNet, avviker på grund av att bolagets verkställande direktör 

eller någon annan person från bolagsledningen har utsett till ledamot i valbredningen. Varken 

Connecta eller Morphic anger någon tydlig förklaring till denna avvikelse. Intellecta anger 

förklaringen att deras VD är en större aktieägare medan NetOnNet förklarar avvikelsen 
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genom att deras VD utsetts till ledamot i valberedningen eftersom denne är en av bolagets 

största aktieägare (se bilaga 3). 

 

Direktivet att minst en ledamot i förhållande till bolagets största röstmässiga aktieägare ska 

vara oberoende är det fyra bolag som avviker från. Dessa bolag är Diös Fastigheter, Novotek, 

Rederi AB Transatlantic och Swedol. Den vanligare förklaringen är att det är bäst för bolaget 

såsom sammansättningen ser ut. Det är även ett bolag som avviker från direktivet att 

valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Detta bolag är Traction och de har valt att 

enbart ha två ledamöter och deras förklaring är att deras ägarförhållande är enkelt och 

koncentrerat (se bilaga 3). 

 

Som nämnts tidigare handlar även punkt 2.4 om valberedningens sammansättning. Denna 

punkt behandlar andra direktiv i förhållande till punkt 2.3. Dessa direktiv är att 

styrelseordförande och styrelseledamot inte får utses till ordförande i valberedningen, 

styrelseledamöter ska inte utgöra någon majoritet av valberedningens ledamöter samt att om 

valberedningen består av mer än en styrelseledamot får endast en av dessa vara oberoende i 

förhållande till bolagets största aktieägare (se bilaga 4).  

 

Av de avvikande bolagen inom small cap är det tolv bolag som avviker från punkt 2.4 (se 

bilaga 5). Tio av dessa tolv bolag avviker på grund av att de utsett en styrelseledamot eller 

styrelsens ordförande till ordförande i valberedningen. Det finns två vanliga förklaringar som 

bolagen anger till denna avvikelse. Den ena är att bolagen anger att styrelsens ordförande eller 

styrelseledamoten har mest erfarenhet och kunskap inom bolaget. Därför anses den utsedda 

personen vara mest lämpad för arbetet som ordförande i valberedningen. Den andra 

förklaringen bolagen anger är att den utsedda ordföranden i valberedningen är bland de största 

aktieägarna i bolaget, detta gör att den utvalda personen har ett starkt engagemang och är väl 

insatt i bolaget. De övriga två bolagen som avviker från punkt 2.4 avviker på grund av att 

styrelseledamöter inte ska utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Dessa två bolag 

förklarar denna avvikelse genom att aktieägarna har ansett att sammansättningen varit 

funktionell, att det har underlättat valberedningens arbete samt att de största ägarna i bolaget 

har så pass stor ägarandel att det har ansetts att de ska utöva sina ägarintressen genom 

representation i valberedningen (se bilaga 3).   
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4.1.2.2 Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Som nämnts tidigare ska styrelsen enligt punkt 9.1 Ersättningsutskottet sammansättning 

upprätta ett ersättningsutskott som ska behandla frågor som berör bolagsledningens ersättning 

och andra anställningsvillkor. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet men 

övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och ledningen (se bilaga 4). 

Totalt är det 27 bolag som avviker på denna punkt, 24 av dessa bolag avviker då de inte har 

upprättat något ersättningsutskott. Förklaringarna bolagen anger till detta är lite olika men de 

flesta har samma innebörd vilken innebär att bolagen anser sig vara för små i omfattningen 

och de tycker det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen genomför ersättningsutskottets 

uppgifter. De övriga tre bolagen som avviker på denna punkt avviker på grund av att utskottet 

representeras av ledamöter som inte är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. 

Bolagen anger förklaringen att det är viktigt att ha en ledamot med kunskap och erfarenhet om 

bolaget för att kunna utföra ersättningsutskottets uppgifter (se bilaga 3). 

4.1.2.3 Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Bland bolagen inom small cap är punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning en vanlig 

punkt att avvika från. Det är totalt 47 bolag som avviker på denna punkt (se bilaga 4). Inom 

punkten finns det som nämnts tidigare olika direktiv som måste följas för att inte avvika från 

punkten. Direktivet att det ska upprättas ett revisionsutskott är det 30 bolag som avviker på. 

Den vanligaste förklaringen bolagen anger är att de anser det mer ändamålsenligt att styrelsen 

i sin helhet utför de uppgifter som revisionsutskottet annars gör på grund av bolagets storlek 

och begränsade komplexitet. De anser därmed inte att ett revisionsutskott är nödvändigt. En 

annan förklaring en del bolag anger är att det är den bästa ekonomiska lösningen om styrelsen 

utför revisionsutskottets uppgifter. Det finns även de bolag som menar att redovisning och 

revision är viktiga frågor och att de bäst hanteras av styrelsen då de är insatta i bolagets 

finansiella ställning och borde få ta del av all information. De övriga 17 bolag avviker från 

direktivet att revisionsutskottet ska bestå av tre ledamöter. Den vanligaste förklaringen till 

varför bolagen avviker från direktivet är att det anses mer praktiskt om två ledamöter sköter 

arbetet, detta på grund av bolagets storlek, struktur och begränsande komplexitet (se bilaga 3).  
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4.1.2.4 Punkt 10.6 Internrevision 

I denna punkt tas det upp att bolag måste ha en särskild internrevision som fungerar som en 

granskningsfunktion. Varje år ska behovet av en internrevision utvärderas och motivering ska 

ges under beskrivningen av den interna kontrollen. Totalt avviker 20 bolag inom kategorin 

small cap från denna punkt (se bilaga 5). Den vanligaste förklaringen till avvikelsen från 

denna punkt är att bolagen inte anser det nödvändigt att inrätta en särskild internrevision på 

grund av bolagets ringa omfattning. Flera bolag förklarar vidare att styrelsens uppföljning av 

den interna kontrollen tillsammans med bolagets revisorer anses vara tillräcklig, de arbetar 

kontinuerligt med att säkerställa att rutiner för detta sköts (se bilaga 3). 

4.1.2.5 Övriga avvikelser inom small cap 

Som nämnts tidigare avviker bolagen inom kategorin small cap från totalt 22 olika punkter. 

Ovan har de fem vanligaste avvikelserna sammanställts tillsammans med bolagens egna 

förklaringar till dessa avvikelser. Därmed återstår det 17 punkter som bolagen avviker från. 

En sammanställning över dessa punkter kommer att presenteras nedan. 

 

Punkt 1.1 förklarar att uppgifter om när och vart bolagets bolagsstämma ska hållas måste 

presenteras på bolagets webbplats senast i samband med den tredje kvartalsrapporten (se 

bilaga 4). På denna punkt är det två bolag, Bilia och Svedbergs, som avviker. Båda bolagen 

beskriver i sina bolagsstyrningsrapporter att de offentliggjort uppgifterna men att det har skett 

vid en senare tidpunkt. Någon vidare förklaring till varför uppgifterna publicerades senare än 

den tredje kvartalsrapporten anges inte av varken Bilia eller Svedbergs (se bilaga 3). 

 

Punkt 1.3 beskriver bland annat att styrelsens ordförande och så många som möjligt av de 

övriga styrelseledamöterna ska närvara på bolagsstämman på grund av att styrelsen ska vara 

beslutsför (se bilaga 4). A-com, Bilia och Ortivus avviker från denna punkt på grund av att 

inget av dessa bolag hade en beslutsför styrelse närvarande på bolagsstämman. Då A-coms 

bolagsstämma genomfördes deltog endast styrelsens ordförande, detta förklarar bolaget med 

att de övriga styrelseledamöterna hade förhinder och därför inte kunde närvara. Bila däremot 

förklarar sin avvikelse genom att de anser att det inte är nödvändigt med en beslutsför styrelse 

närvarande på bolagsstämman. Ortivus genomförde under 2008 en extra bolagsstämma där ett 

fåtal styrelseledamöter närvarande. Bolaget anser vidare att tillräckligt många ledamöter 

deltog med hänsyn till stämmans syfte och utformning (se bilaga 3).  
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Punkt 2.1 beskriver att bolaget måste inrätta en valberedning (se bilaga 4). Bland avvikande 

bolag inom large cap är detta en av de punkter bolagen avviker mest från. Även bland bolag 

inom small cap är det relativt många som avviker, sammanlagt åtta bolag. Fyra av dessa åtta 

bolag, Bergs Timber, CTT Systems, Digital Vision och Duroc, ger ingen förklaring till 

avvikelsen utan nämner endast kort att en valberedning kommer tillsättas till år 2009. Borås 

Wäfveri förklarar avvikelsen genom att bolaget inte anser det nödvändigt med en 

valberedning utan styrelsen hanterar de uppgifter en valberedning ska utföra. Både Fenix 

Outdoor och RaySearch förklarar avvikelsen på samma sätt. De anser att med hänsyn taget till 

ägarstukturen i respektive bolag skulle en valberedning inte fylla någon funktion utan skulle 

endast innebära onödiga kostnader för bolagen. NovaCast har tillsatt en valberedning men 

denna lämnar inte förslag till val och arvodering av revisor vilket innebär en avvikelse från 

punkt 2.1. Förklaringen till detta är att bolaget anser att valberedningen inte har den kunskap 

som är nödvändig för att på ett rimligt sätt bedöma revisorernas arbete (se bilaga 3). 

 

Punkt 2.5 handlar om att bolag senast sex månader innan årsstämman ska offentliggöra 

namnen på ledamöterna i valberedningen på bolagets webbplats (se bilaga 4). Connecta, 

Micronic Laser Systems och Ticket Travel avviker på denna punkt eftersom de publicerat 

dessa uppgifter senare än sex månader före årsstämman. Ticket Travel ger ingen vidare 

förklaring till avvikelsen på punkt 2.5. Connecta och Micronic Laser Systems förklarar 

avvikelsen genom att deras valberedning inte utses sex månader före årsstämman vilket gör 

det omöjligt för bolagen att följa denna punkt (se bilaga 3). 

 

Punkt 3.1 berör styrelsen uppgifter. De ska bland annat utvärdera den verkställande 

direktören samt se till att etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande (se bilaga 4). 

Mobyson avviker från denna punkt då de inte utvecklat några etiska riktlinjer. De beskriver i 

sin bolagsstyrningsrapport att sådana riktlinjer ska utvecklas under år 2009. Även A-Com 

avviker från punkt 3.1 på grund av att styrelsen varken har utvecklat några etiska riktlinjer 

eller utvärderat den verkställande direktören. Någon förklaring till att de inte har utvecklat 

några etiska riktlinjer ges inte i bolagets bolagsstyrningsrapport. Däremot har de angett att 

förklaringen till att styrelsen inte utvärderat den verkställande direktören är att styrelsen varit 

nytillsatt år 2008. Styrelsen har därmed under året lagt fokus på att sätta sig in i bland annat 

bolagets verksamhet och dess processer (se bilaga 3).   
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Punkt 4.1 handlar om att bolaget ska eftersträva en jämn könsfördelning då det gäller 

styrelsens sammansättning (se bilaga 4). Varken Bergs Timber eller Sigma uppnår kravet. 

Bergs Timber anger i sin förklaring att bolaget avviker på grund av att kompetens eftersträvas 

inom styrelsen i första hand vilket gjorde att bolaget år 2008 inte hade en jämn könsfördelning 

i styrelsens sammansättning. Sigma ger i sin bolagsstyrningsrapport ingen förklaring till 

varför de inte har en jämn könsfördelning inom styrelsen utan påpekar endast att de aktivt 

arbetar för att utjämna könsfördelningen i styrelsens sammansättning (se bilaga 3). 

 

Punkt 4.2 beskriver att suppleanter inte ska utses till bolagsstämmovalda styrelseledamöter 

(se bilaga 4). Inom small cap avviker tre bolag från denna punkt. Dessa bolag är ACAP 

Invest, Geveko och Raysearch. ACAP Invest anger i sin bolagsstyrningsrapport ingen 

förklaring till avvikelsen. Geveko och Raysearch förklarar avvikelsen eftersom den utvalda 

suppleanten även är styrelsens sekreterare borde denne inte vara ordinarie styrelseledamot och 

fick därför utses till suppleant (se bilaga 3). 

 

Punkt 4.4 förklarar bland annat att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende 

med hänsyn taget till bolaget och dess ledning samt att minst två av styrelseledamöterna ska 

bara oberoende med hänsyn till bolagets större aktieägare (se bilaga 4). Det är totalt fem bolag 

som avviker på punkt 4.4. Dessa bolag är Consilium, Profilgruppen, Ticket Travel, Tilgin och 

Uniflex (se bilaga 5). Samtliga bolag avviker på grund av att deras styrelseledamöter inte kan 

anses som oberoende. Antingen i förhållande till bolaget och dess ledning eller i förhållande 

till bolagets större aktieägare. Inget av bolagen ger någon förklaring till avvikelsen i deras 

bolagsstyrningsrapport (se bilaga 3). 

 

Punkt 7.2 innebär bland annat att utskott ska protokollföra sina sammanträden och dessa 

protokoll ska sedan tillhandahålla styrelsen (se bilaga 4). Sagax är det enda avvikande bolaget 

på denna punkt på grund av att de inte protokollfört sina sammanträden, deras förklaring är att 

det inte har varit något krav enligt styrelsens instruktioner till utskottet (se bilaga 3). 

 

Punkt 8.1 beskriver att styrelsen årligen ska genomföra en utvärdering av styrelsens arbete 

(se bilaga 4). Endast Sagax avviker på denna punkt eftersom bolaget anser att en utvärdering 

av styrelsens arbete inte skulle tillföra något värde (se bilaga 3). 
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Punkt 8.2 förklarar att styrelsen minst en gång per år ska genomföra en utvärdering med 

fokus på den verkställande direktörens arbete, vid utvärderingen får ingen från 

bolagsledningen närvara (se bilaga 4). Både RaySearch och Readsoft har under år 2008 

genomfört denna utvärdering men avviker på grund av att en person eller flera personer från 

bolagsledningen närvarade. ReadSoft anser att närvarandet från en person av bolagsledningen 

var nödvändigt då dennes synpunkter ansågs mycket värdefulla för att kunna fullfölja 

utvärderingen (se bilaga 3). 

 

Punkt 10.2 innehåller uppgifter som ett revisionsutskott ska utföra, däribland ska utskottet till 

exempel utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet som 

utvärderingen ger (se bilaga 4). Mobyson har angivit att de avviker på den här punkten, de 

förklarar att revisionsutskottet inte utför alla uppgifter som de ska men går inte in på vilken 

uppgift som inte utförs (se bilaga 3). 

 

Punkt 10.3 anger att styrelsen ska träffa bolagets revisor minst en gång per år. Mötet ska ske 

utan närvande från verkställande direktör eller någon annan person från bolagsledningen (se 

bilaga 4). Morphic, Rejlerkoncernen och Sagax avviker från denna punkt då de inte uppnår 

kravet om att detta möte ska ske utan närvarande från den verkställande direktören. 

Rejlerkoncernen anger inte någon förklaring till avvikelsen. Sagax motiverar den 

verkställande direktörens närvarande genom att denne är bolagets största aktieägare. Morphic 

förklarar avvikelsen genom att de frågor som tagits upp var av sådant slag att det var 

nödväntigt att verkställande direktör och bolagsledningen skulle närvara (se bilaga 3). 

 

Punkt 10.4 innebär att bolags halvårs- eller niomånadersrapport ska granskas av bolagets 

revisor. Det är styrelsens uppgift att se till att denna granskning görs (se bilaga 4). 

Sammanlagt är det fyra bolag, Lagercrantz, Novotek, Ortivus och Svedbergs, som avviker på 

punkt 10.4. Novotek och Svedbergs beskriver i sin bolagsstyrningsrapport att denna 

granskning inte skedde under år 2008 men att granskningen kommer genomföras under år 

2009. Svedbergs ger ingen vidare förklaring till avvikelsen medan Novotek förklarar att 

granskningen inte genomfördes på grund av att bolaget implementerade Koden under 

verksamhetsåret. Lagercrantz förklarar att bolaget avviker på denna punkt då en granskning 

av bolagets halvårs- eller niomånadersrapport skulle innebära ett omfattande arbete vilket 
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bolaget vill undvika. Ortivus förklarar däremot avvikelsen att med tanke på bolagets storlek 

och finansiella situation är det inte nödvändigt med en sådan granskning (se bilaga 3). 

 

Punkt 10.5 beskriver att styrelsen årligen ska genomföra en beskrivning av de viktigaste 

inslagen i bolagets system för internkontroll och riskhantering (se bilaga 4). Endast bolaget 

Bergs Timber avviker på denna punkt, någon förklaring till varför de gör avvikelsen ges inte i 

deras bolagsstyrningsrapport (se bilaga 3). 

 

Punkt 11.1 beskriver bland annat att bolag ska upprätta en bolagsstyrningsrapport som ska 

finnas bifogad tillsammans med årsredovisningen (se bilaga 4). Bergs Timber avviker även på 

denna punkt då de inte upprättat någon formell bolagsstyrningsrapport, de förklarar detta på 

grund av att de inte började tillämpa Koden förrän hösten 2008 (se bilaga 3). 

 

Punkt 11.3 förklarar att bolaget på sin webbplats ska ha en särskild avdelning för 

bolagsstyrningsfrågor, den senaste bolagsstyrningsrapporten och den aktuella 

bolagsordningen ska även finnas tillgänglig på webbplatsen (se bilaga 4). Fingerprints Card 

avviker från denna punkt på grund av att deras bolagsstyrningsrapport inte finns tillgänglig på 

webbplatsen (se bilaga 3). 

4.1.2.6 Antal avvikelser bolag inom small cap beskriver 

Som tidigare nämnts är det totalt 82 bolag som avviker från Koden inom kategorin small cap, 

dessa bolag avviker från antingen en, två, tre, fyra, fem eller sex punkter. Precis som inom 

kategorin large cap är det vanligast förekommande att även bolag inom kategorin small cap 

avviker från en eller två punkter. 32 bolag avviker från en punkt, 34 bolag avviker från två 

punkter, nio bolag avviker från tre punkter och fem bolag avviker från fyra punkter. Endast ett 

bolag avviker från fem punkter respektive sex punkter (se bilaga 5). Detta framgår genom 

diagrammet nedan. 
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Figur 3 Antal avvikelser bolag inom small cap beskriver 

Benämns istället antalet avvikelser som bolag inom small cap beskriver i procent skulle det 

leda till att 41,5 procent av samtliga 82 bolag som avviker från Koden beskriver en avvikelse. 

39 procent av bolagen beskriver två avvikelser, 11 procent beskriver tre avvikelser, 6,1 

procent beskriver fyra avvikelser medan 1,2 procent beskriver fem respektive sex avvikelser.  

 

De 82 bolag som avviker från Koden inom kategorin small cap beskriver tillsammans totalt 

158 olika avvikelser. Detta leder till att bolagen i genomsnitt beskriver 1,91 avvikelser per 

bolag. 
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5 Analys 

Här presenterar vi vår analys där vi kommer analysera om de olika faktorerna bolagets 

storlek, ägarspridning, styrelsens storlek samt bransch påverkar om bolagen väljer att avvika 

från Koden. På så sätt kommer vi försöka hitta samband mellan dessa faktorer och de 

avvikande bolagen. Vi kommer analysera dessa faktorer med hjälp av det preliminära 

teoretiska ramverket. 

5.1 Bolagets storlek 

På OMX Stockholmsbörsen är de bolag vi undersökt indelade i olika kategorier beroende på 

bolagets storlek. Som nämnts tidigare har bolagen inom kategorin large cap ett 

marknadsvärde på över en miljard euro medan bolagen inom kategorin small cap har ett 

marknadsvärde på under 150 miljoner euro. När vi bedömde storleken på bolagen använde vi 

oss av respektive bolags omsättning för år 2008 (se bilaga 6). Omsättningens storlek mellan 

de olika kategorierna skiljer sig åt och vi kan se att omsättningen för bolag inom small cap är 

lägre än omsättningen för bolag inom large cap. Med andra ord avspeglar bolagens 

omsättning deras marknadsvärde. 

 

I litteraturgenomgången tar vi upp att forskare har kommit fram till att storleken på tyska 

bolag spelar en avgörande roll om bolagen väljer att avvika från Koden eller inte. Storleken 

på dessa bolag är bland annat grundat på bolagens marknadsvärde. Forskare menar att större 

bolag har en tendens att implementera Koden i en större utsträckning vilket innebär att de 

mindre bolagen vanligtvis avviker mer från Koden.  

 

Enligt vår insamlade empiri kom vi fram till att bolag inom large cap i allmänhet inte avviker 

i lika stor utsträckning som bolag inom small cap. Bolag inom small cap avviker i genomsnitt 

på 1,9 punkter per bolag medan bolag inom large cap avviker i genomsnitt på 1,52 punkter 

per bolag. Detta stämmer överens med de antaganden som forskare uppmärksammade på 

bolag i Tyskland. Bolagets storlek är således en faktor som med stor sannolikhet påverkar om 

bolagen väljer att avvika från Koden eller inte. Det vi ska ha i åtanke är att bolagen inom large 

cap har tillämpat Koden tre år längre än vad bolagen inom small cap har. Detta anser vi skulle 

kunna vara en anledning till att de mindre bolagen avviker i större utsträckning än de större 

bolagen. Vi har även uppmärksammat genom bolagets förklaringar i deras 
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bolagsstyrningsrapporter att bolagen inom small cap ofta anger att de avviker på grund av 

bolagets ringa omfattning. Detta stärker argumentet om att bolagets storlek påverkar i vilken 

grad bolagen avviker.  

 

Enligt forskare avviker ofta bolag i andra länder på grund av de kostnader som uppstår i 

samband med implementeringen av deras respektive bolagskod. Eftersom vi enligt vår analys 

kan se att bolag inom small cap har lägre omsättning än vad bolag inom large cap har, kanske 

kostnadsfrågan spelar större roll för de mindre bolagen. De kanske inte anser det ekonomiskt 

försvarbart att följa Koden fullt ut i och med att de inte kan se de eventuella framtida 

ekonomiska fördelar som troligtvis uppstår i och med införandet av Koden. Därför väljer de 

att inte följa Koden fullt ut.  Med detta som grund ser vi ett samband mellan bolagens storlek 

och antalet avvikelser bolagen beskriver. De bolag som har en lägre omsättning samt 

marknadsvärde har en tendens att avvika i en högre grad. Med andra ord avviker bolag inom 

small cap i större utsträckning på grund av deras storlek. 

5.2 Ägarspridning 

För att se om det finns ett samband mellan bolagens ägarspridning och dess avvikelser från 

Koden har vi nedan sammanställt två tabeller, en för large cap och en för small cap. 

Ägarspridningen har vi grundat på hur stor röstandel de tio största ägarna innehar i bolagen. 

Denna ägarspridning har vi sedan delat upp i olika intervall för att sedan undersöka hur många 

bolag som befinner sig inom respektive intervall. Sammanställningarna för de båda 

kategorierna presenteras nedan. 

LARGE CAP 

Ägarspridning, procent Antal bolag (st) Procent 

0-20 0  0 

21-40 2 7,4 

41-60 8 29,6 

61-80 9 33,4 

81-100 8 29,6 

Total 27 100 
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SMALL CAP 

Ägarspridning, procent Antal bolag (st) Procent 

0-20 1 1,2 

20,01-40 5 6,1 

40,01-60 23 28,1 

60,01-80 31 37,8 

80,01-100 22 26,8 

Total 82  

 

Vi ser här att de avvikande bolagen inom både large cap och small cap har en relativt  

koncentrerad ägarspridning. Majoriteten av bolagen har en ägarspridning på över 50 procent. 

Inom large cap anger många bolag en förklaring till sina avvikelser med hänsyn till den 

koncentrerade ägarspridningen. Hennes & Mauritz tio största aktieägare äger sammanlagt 

79,8 procent av bolagets röstandel och anser exempelvis att det är ett naturligt val att 

styrelseordförande även är ordförande i valberedningen med hänsyn till ägarspridningen. 

Även Kinnevik som har en koncentrerad ägarkrets om 71 procent har samma motivering som 

Hennes & Mauritz och förklarar även att detta val är gjort med hänsyn till aktieägarnas 

intressen. Både Hufvudstaden, med en ägarkrets om 93,1 procent, och Lundbergföretagen, 

med en ägarkrets om 95,2 procent, förklarar även de avvikelserna med hänsyn till 

aktieägarkretsens koncentrerade sammansättning. Modern Times Groups tio största aktieägare 

äger tillsammans 81 procent av röstandelen. De anser att deras styrelseledamot är lämpad att 

sitta i ersättningsutskottet, då denne är en erfaren ägarrepresentant. Bolaget Ratos, med sina 

82 procent, anser att deras största beroende ägarrepresentanter borde sitta i valberedningen i 

egenskap som de två största ägarna.  

Vad vi även uppmärksammat är att de bolag som har en koncentrerad ägarspridning inte 

motiverar sina förklaringar till avvikelserna särskilt väl. Många bolag beskriver inte sina 

förklaringar utförligt, exempelvis Holmen, som valt att inte ha något ersättningsutskott anger 

enbart som förklaring att de valt att styrelsen ska ansvara för ersättningsfrågorna. Ingen 

tydligare förklaring till denna avvikelse anges således inte. Det finns även ett antal bolag som 

inte anger någon förklaring alls till deras avvikelse, exempelvis Atlas Copco. 

Av de bolag som ändå väljer att förklara sina avvikelser har vi funnit en skillnad mellan 

kategorierna large cap och small cap. Bolagen inom large cap motiverar ofta sina avvikelser 

med hänsyn till den koncentrerade ägarspridningen och att de vill främja äktieägarnas 

intressen. Vi antar att de lägger mer fokus på den kärnkompetens och erfarenhet deras 
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ledamöter innehar och att det kanske är därför många större bolags styrelseordförande även är 

ordförande i valberedningen. Bolagen inom small cap förklarar däremot gärna deras 

avvikelser med hänsyn till bolagets ringa storlek och omfattning.  

 

Eftersom Koden innebär att bolaget ska styras så att bolagets samtliga aktieägare gynnas anser 

vi att bolagen utförligt borde förklara sina avvikelser oavsett om de har ett koncentrerat eller 

spritt ägande. Som vi tidigare nämnt har exempelvis Hennes & Mauritz ett koncentrerat 

ägande där deras tio största aktieägare innehar en röstandel på 79,8 procent. Sammanlagt har 

de 183 436 olika aktieägare (se bilaga 6). Detta innebär att 183 426 aktieägare tillsammans 

innehar de resterande 20,2 procenten. Men hänsyn till att dessa resterande aktieägare inte är 

inräknade i den koncentrerade gruppen om tio aktieägare, skulle detta betyda att de inte är väl 

insatta i bolaget. Med detta i åtanke anser vi att Hennes & Mauritz utesluter dessa aktieägare 

och de agerar alltså inte i enlighet med Kodens syfte, det vill säga att samtliga aktieägare ska 

gynnas och inte bara de största.  

 

Vi har iaktagit att majoriteten av de avvikande bolagen, både inom kategorin large cap och 

small cap, har ett koncentrerat ägande. Detta koncentrerade ägande har vi grundat på att 

bolagens tio största ägare inhar över 50 procent av röstandelen i bolaget. Vi har även, liksom 

tidiagre forskare, uppmärksammat att bolag med ett koncentrerat ägande är mindre utförliga i 

sina förklaringar. Som tidigare forskning påstått skulle detta kunna bero på att dessa bolag 

anser att deras ägare redan har en god kunskap om bolagets styrning vilket kan vara en orsak 

till att bolagen avviker från Koden samtidigt som de inte förklarar dessa avvikelser särskilt 

väl. 

5.3 Styrelsens storlek 

Vi tror att det skulle kunna finnas ett samband mellan antal styrelseledamöter och att bolag 

avviker och har därför studerat storleken bland de avvikande bolagens styrelser. För att få en 

mer överskådlig bild om det finns något samband har vi beräknat ut en procentuell andel för 

antal styrelseledamöter inom de två kategorierna large cap och small cap. En överblick av 

bolagen inom large cap ges nedan. 
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LARGE CAP 

Styrelsens storlek Antal bolag Procent 

5 stycken  1 3,8 

6 stycken  4 14,8 

7 stycken  6 22,2 

8 stycken  8 29,6 

9 stycken 6 22,2 

10 stycken 0 0 

11 stycken  2 7,4 

Totalt 27 100 

 

Det vi kan utläsa från tabellen ovan är att styrelserna i de bolag som befinner sig inom large 

cap oftast har sju, åtta eller nio ledamöter. Tillsammans utgör dessa tre vanligaste antalet 

ledamöter 74 procent. Vi ser att det är åtta bolag av totalt 27 bolag som har åtta ledamöter, 

vilket motsvarar 29,6 procent. Inom large cap är det inget bolag som förklarar sina avvikelser 

med hänsyn till styrelsens storlek. De kommer istället med andra förklaringar till 

avvikelserna.  

SMALL CAP 

Styrelsens storlek Antal bolag Procent 

4 stycken  13 15,9 

5 stycken 26 31,7 

6 stycken 18 22 

7 stycken 14 17 

8 stycken 5 6,1 

9 stycken  5 6,1 

10 stycken 1 1,2 

Totalt 82 100 

 

Utifrån tabellen ovan kan vi utläsa att styrelsen inom kategorin small cap oftast utgörs av fem 

eller sex styrelseledamöter. Vi kan utläsa att 26 bolag av total 82 bolag som avviker har fem 

ledamöter i styrelsen vilket motsvarar 31,7 procent. Det är 18 bolag som har sex ledamöter 

vilket utgör 22 procent. 

Vi ser att majoriteten av bolagen inom small cap har färre styrelseledamöter än vad bolagen 

inom large cap har. De bolag som avviker från Koden genom att de inte upprättat exempelvis 

något ersättnings- eller revisionsutskott är oftast de bolag som har ett mindre antal 

styrelseledamöter. Då ett revisionsutskott exempelvis ska bestå av minst tre ledamöter har vi 

funnit att bolag med ett fåtal styrelseledamöter anser det omotiverat att upprätta ett utskott 
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med tanke på de få ledamöter de har i styrelsen. Enligt Koden får nämligen inte hela styrelsen 

utgöra ett utskott.  Den vanligaste förklaringen bolagen anger till dessa avvikelser är att de 

anser det mer ändamålsenligt att hela styrelsen utför respektive utskotts uppgifter, då de 

tycker det är onödigt att bara ett par av styrelseledamöterna ska lämna rummet för att 

behandla utskottets frågor (se bilaga 3). 

Vi har inte sett att det i tidigare forskning har nämnts något om att styrelsens storlek skulle 

kunna vara en bidragande faktor till att bolag avviker från Koden. Denna faktor har vi själva 

valt att undersöka för att ta reda på om det kan finnas ett samband. Vi kan utifrån bolagen 

inom large cap inte se att de avviker på grund av antalet styrelseledamöter, då de inte nämner 

det i deras förklaringar. Däremot är det, som vi diskuterat ovan, vanligare att bolagen inom 

small cap avviker med hänsyn taget till styrelsens storlek.  

Med detta som grund har vi funnit ett samband mellan avvikande bolag och styrelsens storlek. 

Den slutsats vi drar är att desto mindre antal styrelseledamöter, desto större är chansen att 

bolagen avviker från Koden speciellt när det gäller inrättande av ersättnings- eller 

revisionsutskott. Vi anser även att styrelsens storlek påverkas av bolagets storlek. I denna 

analys har vi uppmärksammat att större bolag oftast har ett större antal styrelseledamöter och 

mindre bolag oftast har ett mindre antal styrelseledamöter. Vi anser det därför vara logiskt att 

styrelsens storlek är en faktor som kopplas ihop med bolag som avviker från Koden. 

5.4 Bransch 

Den bransch bolaget befinner sig i skulle kunna vara en bidragande faktor till att bolag 

avviker från Koden. Detta på grund av att bolagen kan ha olika förutsättningar och krav på sig 

beroende på vilken bransch de verkar i. För att undersöka om någon specifik bransch påverkar 

bolag till att avvika från Koden mer än andra branscher har vi gjort en sammanställning på de 

olika branscher som bolagen verkar i. Vi har räknat ut hur många bolag som avviker samt inte 

avviker inom respektive bransch. Vi har valt att särhålla kategorierna large cap och small cap 

för att få en överskådlig bild av hur det ser ut inom de olika kategorierna. De båda 

kategorierna large cap och small cap representeras av nio olika branscher. Dessa branscher är 

dagligvaror, energi, finans, hälsovård, industri, IT, material, sällanköp och telekom.  

En sammanställning av de olika branscherna, hur många bolag som avviker samt inte avviker 

inom respektive bransch presenteras nedan för kategorin large cap. 
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LARGE CAP 

 Bolag som 

avviker 

Bolag som 

inte avviker  

Summa Avviker i 

procent 

Avviker inte 

i procent 

Dagligvaror 3 1 4 75 25 

Energi 2 0 2 100 0 

Finans 9 5 14 64,3 35,7 

Hälsovård 3 1 4 75 25 

Industri 6 10 16 37,5 62,5 

IT 0 2 2 0 100 

Material 1 5 6 16,7 83,3 

Sällanköp 2 3 5 40 60 

Telekom 1 2 3 33,3 66,7 

SUMMA 27 29 56   

 

Utifrån denna tabell ser vi tydligt att bolag från branscherna finans och industri är de två 

branscher som representerar flest bolag. I branschen finans är det totalt 14 bolag varav 9 av 

dessa bolag avviker från Koden. Dessa avvikande bolag motsvarar 64,3 procent av samtliga 

bolag inom branschen. Detta innebär att majoriteten av bolagen inom kategorin large cap från 

branschen finans avviker från Koden. Branschen industri representeras av totalt 16 bolag där 

sex av dessa avviker från Koden vilket motsvarar 37,5 procent. På så sätt utgör inte de bolag 

som avviker från Koden någon majoritet av samtliga bolag inom branschen. De övriga 

branscherna dagligvaror, energi, hälsovård, IT, material, sällanköp och telekom representeras 

endast av ett fåtal bolag vilket gör det svårt att göra en rimlig analys. Det är däremot 

intressant att uppmärksamma att inom branscherna dagligvaror och hälsovård är det tre av 

fyra som avviker från Koden vilket motsvarar 75 procent samt att det inom branschen energi 

är två av två bolag som avviker vilket motsvarar 100 procent. Då det totala antalet bolag inom 

dessa branscher endast är ett fåtal är det omöjligt att säga om det är en slump eller inte att en 

så stor andel bolag avviker från Koden.  

Inom kategorin large cap kan vi dra slutsatsen att den bransch som representerar den största 

andelen avvikande bolag i förhållande till det totala antalet bolag inom branschen är finans. 

Nedan presenteras en sammanställning över de olika branscherna, hur många bolag som 

avviker samt inte avviker inom respektive bransch för kategorin small cap. 
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SMALL CAP 

 Avviker Avviker inte Summa Avviker i 

procent 

Avviker inte 

i procent 

Dagligvaror 10 4 14 71,4 28,6 

Energi 8 11 19 42,1 57,9 

Finans 21 9 30 70 30 

Hälsovård 27 10 37 73 27 

Industri 2 2 4 50 50 

IT 12 4 16 75 25 

Material 2 1 3 66,7 33,3 

Sällanköp 0 1 1 0 100 

Telekom 0 2 2 0 100 

SUMMA 82 44 126   

 

Utifrån denna tabell kan vi utläsa att branscherna finans och hälsovård är representerade av 

flest bolag. Inom dessa två branscher utgör de avvikande bolagen en stor mängd. I branschen 

finans motsvarar de avvikande bolagen 70 procent medan i branschen hälsovård utgör de 

avvikande bolagen 73 procent. Även branscherna dagligvaror, energi och IT representeras av 

en stor mängd bolag varav många av dessa avviker från Koden. I både branschen dagligvaror 

och IT utgör de bolag som avviker från Koden en majoritet, 71,4 procent respektive 75 

procent. Precis som inom kategorin large cap finns det även här inom kategorin small cap ett 

antal branscher, industri, material, sällanköp och telekom, som endast representeras av ett 

fåtal bolag. Som vi nämnt tidigare bidrar detta till att det blir svårt att värdera det resultat vi 

får fram på grund av att respektive bransch representeras av en liten mängd bolag. 

Inom kategorin small cap kan vi dra slutsatsen att branscherna finans och hälsovård 

representerar den största andelen avvikande bolag i förhållande till det totala antalet bolag. 

Utifrån de två ovanstående tabellerna kan vi utläsa att branschen finans utgör en stor del av 

det totala antalet representerade bolag inom de båda kategorierna large cap och small cap. 

Som nämnts tidigare är det även en stor mängd av dessa bolag som avviker från Koden. 

Utöver branschen finans kan vi inom de båda kategorierna även se att de avvikande bolagen 

utgör en majoritet i de flesta branscher. Det är svårt att värdera värdet på andelen avvikande 

bolag inom respektive bransch då mängden bolag varierar från bransch till bransch. Med detta 

som grund och då bolagen inte själva förklarar avvikelser med hänsyn till vilken bransch de 

verkar i anser vi att vi inte kan dra slutsatsen att någon specifik bransch är en bidragande 

faktor till att bolagen avviker från Koden. 
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6 Slutsats, diskussion och förslag till vidare forskning 

I detta avsnitt presenteras resultatet från vår studie, diskussion kring bolagsstyrning samt 

förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats 

Utifrån det preliminära teoretiska ramverket har vi undersökt om det finns något samband 

mellan avvikande bolag och bolagets storlek. Vi undersökte även om bolagets ägarspridning 

är en bidragande faktor till varför bolag avviker från Koden. Förutom dessa två faktorer ville 

vi undersöka om styrelsens storlek samt om någon specifik bransch kunde vara en bidragande 

faktor till att bolag avviker från Koden.  

 

Det vi kommit fram till i vår studie är att bolagets storlek kan ses som en bidragande faktor 

till varför bolag avviker från Koden. Liksom tidigare forskning i andra länder har vi kommit 

fram till att svenska bolag avviker i olika grad beroende på bolagets storlek. Vi har kommit 

fram till att bolag inom small cap avviker i en högre grad än bolag inom large cap vilket talar 

för att storleken på bolaget har en betydande roll även i Sverige. Vi ser även ett samband 

mellan bolagets ägarspridning och bolagens förmåga att avvika från Koden. Majoriteten av de 

bolag, både inom kategorin large cap och small cap, som avviker från Koden har ett 

koncentrerat ägande. När det gäller bolagens  ägarspridning har vi även uppmärksammat att 

bolag som har ett koncentrerat ägande inte förklarar sina avvikelser särskilt väl.  

 

Styrelsens storlek är en av de två faktorer vi själva trodde påverkade att bolag avviker från 

Koden. När vi undersökt denna faktor kom vi fram till att bolag med ett fåtal 

styrelseledamöter är mer benägna att avvika från Koden jämfört med bolag med ett större 

antal styrelseledamöter. Vi uppmärksammade i vår studie att bolag inom kategorin small cap 

över lag har färre antal styrelseledamöter än bolag inom kategorin large cap. Med andra ord 

anser vi att styrelsens storlek beror på bolagets storlek. Ju mindre bolaget är, ju färre antal 

styrelseledamöter har bolaget vilket leder till att dessa bolag avviker i en högre grad från 

Koden än de större bolagen med ett större antal styrelseledamöter. Den andra faktorn som vi 

själva trodde påverkade att bolag avvek från Koden var den bransch bolagen verkar i. Vi har 

inte hittat något samband mellan bolagets bransch och bolagens förmåga att avvika från 

Koden. Dels för att mängden bolag varierar från bransch till bransch men även för att bolagen 
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inte förklarar sina avvikelser med hänsyn till branschen vilket de gjort när det gäller de övriga 

tre faktorerna. 

 

Det preliminära teoretiska ramverket vi presenterade i avsnitt 3.3 har förändrats under 

studiens gång. Av de fyra faktorer vi undersökte utifrån det preliminära ramverket anser vi att 

tre av faktorerna påverkar bolagen att avvika från Koden. Dessa faktorer är som tidigare 

nämnts bolagets storlek, antalet styrelseledamöter i bolaget och bolagets ägarspridning. Vi 

fann även ett samband mellan bolagens ägarspridning och hur bolagen förklarar sina 

avvikelser. Denna slutsats har lett till att det preliminära teoretiska ramverket således blivit 

mindre preliminärt och lett fram till ett nytt ramverk. Vi anser att det nya ramverket är 

pålitligt, då vi har förstärkt de antaganden som tidigare forskare har uppmärksammat. Det vill 

säga att bolagets storlek är en bidragande faktor till att bolag avviker från Koden och att de 

bolag som kännetecknas av ett koncentrerat ägande inte förklarar sina avvikelser särskilt väl.  

Vi har även funnit ytterligare en faktor som vi anser är en bidragande faktor till att bolag 

avviker från Koden. Denna faktor är styrelsens storlek vilken vi anser vara en logisk 

förklaring till att bolag avviker från Koden med tanke på att storleken är en bidragande faktor 

till att bolag avviker från Koden och vi har iaktagit i vår studie att styrelsens storlek ofta beror 

på bolagets storlek. 

6.2 Diskussion 

Vi har även gjort andra iakttagelser kring ämnet bolagsstyrning. Något som är intressant är att 

tidigare forskare har uppmärksammat att orsaken till att brittiska bolag avviker från deras 

bolagskod är för att deras bolagsstyrningsrapporter inte kontrolleras tillräckligt noga. Detta är 

en intressant iakttagelse vilket även skulle kunna vara ett argument för att svenska bolag 

avviker från Koden. Majoriteten av de svenska bolagens bolagsstyrningsrapporter granskas 

inte av någon revisor vilket skulle kunna leda till att deras förklaringar inte är så utvecklade 

som de skulle kunna vara. Enligt Koden finns det inga riktlinjer för hur en förklaring till en 

avvikelse ska upprättas. Det är marknaden, det vill säga investerare och andra aktörer, som 

accepterar eller inte accepterar ett bolags förklaring till en avvikelse. För att Kodens syfte ska 

kunna fulländas gäller det att bolagens investerare är väl insatta i Koden. Vi anser att de bör 

veta varför bolagen tillämpar Koden samt hur bolagens tillämpning av Koden gynnar dem. 

Eftersom kvaliteten på bolagens förklaringar till avvikelserna varierar kraftigt borde det 

innebära att insatta investerare ibland inte accepterar bolagens sätt att förklara avvikelser på. 
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Hur väl de svenska bolagens bolagsstyrningsrapporter kontrolleras av bolagens investerare är 

däremot omöjligt för oss att uttala oss om. Granskar investerarna verkligen bolagens 

bolagsstyrningsrapporter? Bryr de sig om hur bolagen tillämpar Koden eller förklarar 

avvikelser? Besitter investerarna den kunskap som krävs för att kunna bedöma om en 

förklaring bör accepteras eller inte? 

Vi tror att investerarna känner sig trygga med att bolagen tillämpar Koden då den dels syftar 

till att bolaget ska styras så att ägarnas intressen maximeras. Nöjer sig investerarna där? Vi 

tror många gör det. Vissa investerare ganskar säkert bolagsstyrningsrapporten men vi tror att 

majoriteten av bolagens investerare inte gör det. Med andra ord tror vi på McNeil och Lis 

antagande att investerarna inte bryr sig om bolagen avviker eller inte från Koden så länge de 

accepterar den avkastning de får på deras satsade kapital. Precis som McNeil och Li 

uppmärksammade i sin forskning tror vi alltså att investerarnas avkastning och bolagens 

resultat är av mer betydelse än en väl utförlig förklaring till en avvikelse.  

Vi har i vår studie även uppmärksammat att många bolag, både inom kategorin large cap och 

small cap, förklarar sina avvikelser med hänsyn till bolagets bästa vilket är en del av 

aktiebolagslagen. Som nämnts i första avsnittet ska den svenska koden för bolagsstyrning ses 

som ett komplement till aktiebolagslagen. När bolagen förklarar en avvikelse med hänsyn 

taget till bolagets bästa kan förklaringen både ses som bra eller dålig av marknaden. Den kan 

anses vara dålig i den bemärkelsen att bolagen fortfarande inte ger någon utförlig och 

förstående förklaring till sina investerare. Förklaringen skulle även kunna ses som bra på 

grund av att investerarna inte kan ifrågasätta ett beslut som tas med hänsyn till bolagets bästa 

eftersom detta beslut med efterföljande förklaring förhoppningsvis kommer att gynna dem i 

framtiden. 

Som ovan nämnts kan bolagen avvika från Koden i enlighet med principen Följ eller förklara 

så länge de ger en förklaring till att de avviker. Principen Följ eller förklara är smart 

uppbyggd då bolagen kan anpassa tillämpningen av Koden till det egna bolagets 

förutsättningar vilket bidrar till att ett större antal bolag kan tillämpa Koden. Vi tror däremot 

att många bolag som avviker från Koden egentligen har förmågan att tillämpa Koden i en 

högre grad än vad de i dagsläget gör vilket innebär att vi tror att många bolag utnyttjar 

principen Följ eller förklara. Detta leder till att principen inte används av bolagen i det syfte 

den är tänkt att användas. Den är tänkt att hjälpa bolagen att tillämpa Koden men istället 
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kanske lämnar utrymme för bolag att missbruka den och på så sätt avvika från Koden. Vi har 

en tanke om att de bolag som avviker från Koden och inte förklarar detta särskilt  väl kanske 

har något att dölja. De kanske inte har någon bra förklaring till avvikelsen och därför 

publicerar de inte någon utförlig förklaring. Detta tror vi skulle kunna tolkas som att de 

utnyttjar principen Följ eller förklara. Däremot tror vi att principen Följ eller förklara hjälper 

de bolag som faktiskt anger en utförlig förklaring till sina avvikelser. Vi anser att dessa bolag 

har ”giltiga” skäl till sina avvikelser, vilket leder till att principen hjälper dessa bolag att 

tillämpa Koden i den grad som passar det enskilda bolaget.  

Det som diskuterats ovan har väckt frågan om Koden gör nytta, för både bolagen och för 

marknaden. Då vi har uppmärksammat att cirka 60 procent av samtliga bolag inom 

kategorierna large cap och small cap avviker från Koden genom principen Följ eller förklara 

ställer vi oss frågan hur väl Koden egentligen fungerar. I och med att många bolag avviker 

från Koden samtidigt som de ofta inte förklarar sina avvikelser särskilt väl och att vi anser att 

marknaden inte granskar bolagsstyrningsrapporterna i hög utsträckning, skulle vi påstå att 

Koden inte fungerar så som den är tänkt att fungera. Vi tror att bolagen tillämpar Koden på 

grund av att de måste och inte för att de vill. Detta tycker vi märks i bolagens 

bolagsstyrningsrapporter då många bolag avviker från Koden utan att ge någon utförlig 

förklaring. Detta skulle kunna bero på att det inte finns tillräcklig kunskap om Koden, varken 

hos bolagen eller hos marknaden. Vi tror att Koden skulle fungera bättre, bolagen skulle 

antingen tillämpa Koden i en högre utsträckning eller förklara sina avvikelser utförligare och 

marknaden skulle även de förstå sin roll i bolagens styrning. På så sätt skulle marknaden 

protestera om de inte accepterade ett bolags agerande, under förutsättning att medvetenheten 

och kunskapen om Koden ökades. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Då det inte finns några riktlinjer för hur många avvikelser ett bolag får ha samt hur 

avvikelserna ska förklaras är det svårt för både bolagen och investerarna att veta vad som är 

acceptabelt vad gäller antalet avvikelser samt förklaringarna till dessa. Så som Koden ser ut 

idag är det upp till bolagen att bestämma hur de vill tillämpa Koden, medan det är upp till 

marknaden att acceptera eller inte acceptera bolagens tillämpning av Koden. Skulle 

marknaden inte acceptera ett bolags tillämpning av Koden, genom att de till exempel avviker 

från många punkter samtidigt som de förklarar dessa dåligt, ska marknaden protestera. En 
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intressant aspekt i detta är hur marknaden egentligen protesterar och i vilken grad detta 

påverkar bolagen. Vi ger därför detta som förslag till vidare forskning.  

 

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur noga bolagens 

investerare granskar bolagens bolagsstyrningsrapporter. Detta tror vi skulle hjälpa bolaget till 

bättre bolagsstyrning, då bolaget själva blir mer insatta i deras egen styrning samt får 

feedback från deras investerare. Som vi ovan diskuterat tror inte vi att investerarna granskar 

bolagsstyrningsrapporterna särskilt väl, vilket leder till att bolagen skulle kunna avvika i en 

hög grad samtidigt som de inte förklarar avvikelserna utan att marknaden reagerar. Därför 

skulle det även vara intressant att undersöka hur investerarnas kunskap om Koden ser ut, 

vilket vi tror skulle kunna vara en orsak till hur väl bolagsstyrningsrapporterna granskas. Vi 

tror nämligen att om en investerare inte har goda kunskaper om Koden leder det till att de inte 

granskar bolagsstyrningsrapporterna eftersom de inte har den kunskap som krävs. Detta tror vi 

bidrar till att de investerare med sämre kunskap om Koden inte reagerar i lika stor 

utsträckning som de investerare med bättre kunskap, vilket straffar både marknaden och 

bolagen. Om bolagens investerare är väl insatta i Koden kommer de reagera om de inte 

accepterar hur bolagen tillämpar Koden, vilket leder till att bolagets bolagsstyrning förbättras. 

Detta tror vi i slutändan kommer gynna båda parter, både investerarna och bolagen. 

 

Kollegiet gör år efter år studier vad det gäller Koden och dess tillämpning. De fokuserar på att 

studera hur Koden tillämpas, hur många avvikelser som görs respektive år. Vi anser att denna 

process skulle kunna utvecklas vilket innebär att de även fokuserar på bolagens förklaringar 

vilket vi har gjort i vår studie samt samlar statistik från vilken/vilka punkter respektive bolag 

avviker från. Tanken med Koden är att bolagen år efter år ska avvika i en lägre grad. Skulle 

en sådan här undersökning genomföras år efter år skulle det innebära att Kollegiet får en bra 

tillsyn på de avvikande bolagen, varför de avviker från Koden. Detta gör att Kollegiet lättare 

skulle kunna anpassa Koden ytterligare vilket kanske är det som krävs för att samtliga bolag 

ska tillämpa Koden i en högre grad. Enligt undersökningen tror vi också att Kollegiet skulle 

kunna uppmärksamma om principen Följ eller förklara utnyttjas av bolgen eller om den 

hjälper bolagen att anpassa Koden till deras egna förutsättningar.  

 



53 

 

Källförteckning  

Litteratur 

Aguilera, R. & Cuervo-Cazurra, A., 2009, ”Codes of Good Governance”, Corporate 

Governance – An International Review, vol. 17, nr 3, s. 376-387. 

Andres, C. & Theissen, E., 2008, “Setting a fox to keep the geese – Does the comply-or-

explain principle work?”, Journal of Corporate Finance,  vol.14, nr 3, s 289. 

Baker, N., 2009, “U.K. Regulator Reviews 'Comply or Explain' Code”, Compliance Week, nr 

2, s. 62-63. 

Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:1, Liber, 

Ljubljana 2005. 

Cullinan, C., 2004. “Enron as a symptom of audit process breakdown: can the Sarbanes-Oxley 

Act cure the disease?”, Critical Perspectives on Accounting”, vol. 15, nr 6-7, s. 853-864. 

Jackson Russell, A., 2004. “Principles versus Rules”, The internal Auditor, vol. 61, nr 5, s. 

56-61. 

Jacobsen, D-I., Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund, 2002. 

Kodgruppen (2004), Svensk kod för bolagsstyrning, Förslag från kodgruppen,  SOU 2004:46.  

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Bolagsstyrningens utveckling, hämtad 2009-11-02 

http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling 

 

http://www.bolagsstyrning.se/bolagsstyrning/bolagsstyrningens-utveckling


54 

 

Nationalencyklopedin, 2009, hämtad 2009-12-27 

http://www.ne.se/kvantitativ-metod 

Nationalencyklopedin, 2009, hämtad 2009-12-21 

http://www.ne.se/kvalitativ-metod 

OMX Stockholmsbörsen, hämtad 2009-12-02 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/ 

Svenskt näringsliv, hämtad 2009-12-07 

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/.../Remissvar_2009-266_20028a.pdf 

Svernlöv, Carl.,  Svensk kod för bolagsstyrning – med kommentarer för praktisk tillämpning, 

Upplaga 3:1, Nordstedts juridik 2008. 

Muntliga källor 

Metodföreläsning 3, Kvantitativa metoder 1, Henna Hasson, Kåraulan, 091110 kl. 14-16 

 

http://www.ne.se/kvantitativ-metod
http://www.ne.se/kvalitativ-metod
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/.../Remissvar_2009-266_20028a.pdf


55 

 

Bilaga 1 Uppställning av bolag  

Large Cap Avviker? Small Cap Avviker? 

ABB Ltd Ingen Sv Kod AcadeMedia Ja 

Alfa Laval Ja Acando Ja 

Alliance Oil Company SDB Ja ACAP Invest Ja 

ASSA ABLOY B Nej A-com Ja 

AstraZeneca Ingen Sv Kod Addnode Ja 

Atlas Copco Ja Aerocrine Nej 

Autoliv SDB Ingen Sv Kod Affärsstrategerna Ja 

Axfood Ja AllTele  Ja 

Boliden Nej Anoto Group Ja 

Castellum Ja Artimplant Ja 

Electrolux Nej Aspiro Nej 

Elekta Ja Beijer Electronics Nej 

Ericsson Nej Bergs Timber Ja 

Fabege Ja Bilia Ja 

Getinge Ja BioGaia Nej 

Hakon Invest Ja Biolin Scietific Ja 

Hennes & Mauritz Ja BioPhausia Nej 

Hexagon Ja Biotage Ja 

Holmen Ja Bong Ljungdahl Ja 

Hufudstaden Ja Borås Wäfveri Ja 

Husqvarna Nej BTS  Ja 

Industrivärden Nej Catena Nej 

Investor Nej Cision Ja 

Kinnevik Ja Cloetta Nej 

Latour Ja Caoastal Contacts Ej impl. 

Lindab International Nej Concordia Maritime Nej 

Lundbergföretagen Ja Connecta Ja 

Lundin Mining Corporation Ingen Sv Kod Consilium Ja 

Lundin Petrolium Ja Corem Property Ja 

Meda Ja CTT Systems Ja 

Melker Schörling Ja Cybercom Nej 

Millicom Int. Cellular SDB Ingen Sv Kod Dagon Ja 

Modern Times Ja DGC One Ja 

NCC Ja Diamyd Medical Ej impl. 

Nordera Bank Ja Digital Vision Ja 

Oriflame, SDB Ja Diös Fastighet Ja 

Ratos Ja DORO Nej 

SAAB Nej Duroc Ja 

Sandvik Nej Elanders Ja 

SCA Nej Electra  Ja 

SCANIA Nej ElektronikGruppen Nej 
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Large Cap Avviker? Small Cap Avviker? 

SEB Nej Elos Nej 

Seco Tools Ja Enea Ja 

Securitas Nej EpiCept Ej impl. 

Skanska Ja Fast. Balder Ja 

SKF Nej Feelgood  Ja 

SSAB Nej Fenix Outdoor Ja 

Stora Enso Ingen Sv Kod Fingerprints card Nej 

Sv. Handelsbanken Nej Geveko Ja 

Swedbank Nej Global Health partner Nej 

Swedish Match Nej Havsfrun Investment Nej 

Tele2 Ja HL Display Nej 

TeliaSonera Nej HMS Networks Ej impl. 

Tieto Oyj Ingen Sv Kod Intellecta Ja 

Trelleborg Nej Intoi Ja 

Volvo Nej Jeevers Information systems      Ja 

  

KABE Ej impl. 

  

Karo Bio Ja 

  

Know IT Ja 

  

Lagercrantz Ja 

  

Lammhults Design Nej 

  

Ledstiernan Nej 

  

LinkMed Ja 

  

Luxonen Ja 

  

Malmbergs Elektriska Ja 

  

Medivir Nej 

  

Metro International SDB Nej 

  

Micronic Laser Systems Ja 

  

Midelfart Sonesson Nej 

  
Midway Ja 

  

Mobyson Ja 

  

Modul 1 Data Ja 

  

Morphic Technologies Ja 

  

MSC Konsult Ja 

  

MultiQ International Ja 

  

Nederman Holding Ej impl. 

  

Net Entertainment Ej impl. 

  

Netonnet Ja 

  

Nolato Ja 

  

Nordic Mines Ej impl. 

  

Nordic Service part. Holdings   Ej impl. 

  

NOTE Ja 

  

NovaCast Technologies Ja 

  

Novestra Ja 
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Large Cap Avviker? Small Cap Avviker? 

  

NOVOTEK Ja 

  

OEM International Ej impl. 

  

Opcon Ej impl. 

  

Orexo Nej 

  

Ortivus Ja 

  

Oxigene Info. saknas 

  

PartnerTech Nej 

  

Phonera Nej 

  

Poolia Ja 

  

Precise Biometrics Nej 

  
Prevas Ja 

  

Pricer Ja 

  

Proact IT Ja 

  

Probi Nej 

  

Proffice Nej 

  

Profilgruppen Ja 

  

PSI Group Ingen Sv Kod 

  

RaySearch Laboratories Ja 

  

ReadSoft Ja 

  

Rederi AB Transatlantic Ja 

  

Rejlerkoncernen Ja 

  

RNB Retail and brants Ja 

  

Rottneros Nej 

  

Rörvik Timber Ja 

  

Sagax Ja 

  

Semcon Nej 

  

Sensys Traffic Ja 

  

Sigma Ja 

  
SinterCast Nej 

  

Softronic Ja 

  

Studsvik Ja 

  

Svedbergs Ja 

  

Swedol Ja 

  

Svolder Ej impl. 

  

Ticket Travel Ja 

  

Tilgin Ja 

  

Traction Ja 

  

Tricorona Ja 

  

Uniflex Ja 

  

Venue Retail Ja 

  

Vitrolife Ja 

  

XANO Industi Ja 
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Bilaga 2 Tillämpning av Koden inom large cap 

Bolag som avviker från Koden 

Nedan listas de bolag som har tillämpat Koden men avviker från den. Bolagen är listade i 

bokstavsordning, under respektive bolag presenteras den avvikelse eller de avvikelser bolaget 

bedriver. Även en förklaring till avvikelsen eller avvikelserna presenteras. 

 

ALFA LAVAL 
Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning  

Förklaring: Styrelseledamoten Jörn Rausing har utsetts till ordförande i valberedningen.  

Bakgrunden är att valberedningen ansett styrelseledamoten Jörn Rausing mycket lämpad att 

på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets 

aktieägare. 

 

ALLIANCE OIL 

Avvikelse: Punkt 9.2 Styrelseledamöter ska inte delta i aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram riktade till bolagsledningen eller andra anställda 

Förklaring: Enligt bolagets optionsprogram, som antogs under 2006 – före noteringen på 

NASDAG OMX Nordic, är styrelseledamöter berättigade att delta i optionsprogrammet. 

Under 2006, 2007 och 2008 utgavs optioner till styrelseledamöter. 

 

ATLAS COPCO 

Avvikelse: Punkt 6.2 Om styrelsens ordförande är anställd i eller har stadigvarande uppdrag 

för bolaget utöver ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan ordföranden och 

verkställande direktören klargöras i styrelsens arbetsordning och instruktion för verkställande 

direktören. 

Förklaring: Ingen förklaring följer. 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Ingen förklaring följer. 

 

AXFOOD 

Avvikelse: Punkt 2.5 Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader 

före årsstämman 

Förklaring: Enligt årsstämmans beslut infaller Axfoods årsstämma relativt tidigt på året, 

varför offentliggörandet sker cirka fem månader före årsstämman. Detta har av årsstämman 

ansetts vara en tillräcklig tid för valberedningen att fullfölja sin uppgift. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Axfoods styrelse har valt att låta hela styrelsen ta ansvar för att revisionen på ett 

effektivt sätt säkerställer att koncernen har godtagbara rutiner för intern kontroll och har en 

korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet. 

 

CASTELLUM 

Avvikelse: Punkt 2.5 Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader 

före årsstämman 

Förklaring: Årsstämman 2008 beslutade, i enlighet med tidigare tillämpad ordning, att en 

valberedning skulle utses efter utgången av tredje kvartalet och att namnen på 

valberedningens ledamöter skulle publiceras i bolagets tredje kvartalsrapport för året. Detta 

innebar att valberedningens sammansättning publicerades cirka fem månader före stämman. 



59 

 

 

ELEKTA 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Till ordförande för valberedningen valdes Laurent Leksell som är 

styrelseledamot i bolaget. Valberedningens motivering för detta var att Laurent Leksell är stor 

aktieägare samt är väl lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå 

bästa resultat för bolagets aktieägare. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: I Elektas ersättningsutskottet ingår Laurent Leksell som genom ägarskap och 

position som arbetande styrelseledamot inte är att betrakta som oberoende styrelseledamot. 

Styrelsen motiverar detta med Laurent Leksells långa erfarenhet av ersättnings- och 

personalfrågor från sin tid som verkställande direktör i bolaget. 

 

FEBEGE 

Avvikelse: Punkt 10.3 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av VD eller annan 

person från bolagsledningen, träffa bolagets revisor 

Förklaring: Hela styrelsen har träffat bolagets revisorer men inte utan närvaro av 

verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen. Styrelsen har efter 

avstämning med bolagets revisor inte funnit behov av ett sådant möte, bland annat på grund 

av att revisorerna vid flera tillfällen avrapporterat till revisionsutskottet utan närvaro av 

verkställande direktören. 

 

GETINGE 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Styrelseordförande Carl Bennet utsågs till ordförande i valberedningen. Bolagets 

större aktieägare har förklarat att bakgrunden till detta var att styrelsens ordförande är mycket 

lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå det bästa resultatet för 

bolagets aktieägare. 

 

HAKON INVEST 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Mot bakgrund av att ICA AB utgör huvuddelen av Hakon Invests innehav och 

att Hakon Invest har tre representanter i ICA AB:s revisionsutskott, är bedömningen att två 

ledamöter är en ändamålsenlig storlek för revisionsutskottet. 

 

HENNES & MAURITZ 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Styrelseordförande Stefan Persson har utsetts till valberedningens ordförande. 

Detta anses vara ett naturligt val med hänsyn tagen till ägarstrukturen i H&M. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Motivering saknas. 

 

HEXAGON 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: För att skapa en handlingskraftig och effektiv styrelse har Hexagon ett begränsat 

antal styrelseledamöter. Revisionsutskottet består därför endast av två styrelseledamöter. 
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HOLMEN 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågorna. 

 

HUFVUDSTADEN 

Avvikelse: Punkt 2.1 Valberedning 

Förklaring: Med hänsyn till den koncentrerade ägarbilden finns ingen formellt utsedd 

valberedning.  

 

KINNEVIK 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Styrelseordförande Cristina Stenbeck är ordförande i valberedningen. De övriga 

ledamöterna av valberedningen har förklarat sitt beslut om val av ordförande i valberedningen 

med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina 

Stenbeck representerar bolagets största aktieägare. 

 

LATOUR 

Avvikelse: Punkt 4.4 Styrelseledamöternas oberoende 

Förklaring: Majoriteten av Latours styrelse är inte oberoende och flera ledamöter har varit 

representerade i styrelsen under lång tid. Bolagets bedömning är att det finns stora fördelar 

med lång erfarenhet av verksamheten och kontinuitet i ett bolag som Latour. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Någon särskild granskningsfunktion i form av internrevision finns inte inom 

Latourkoncernen. Diskussioner med företagets externa revisorer om revisionens inriktning 

samt revisionsbyråns omfattande organisation bedöms tillsammans med de kontroller som 

utförs av koncernens ledning och befintliga kontrollfunktioner i de olika affärsområdena 

utgöra en godtagbar nivå. 

 

LUNDBERGFÖRETAGEN 

Avvikelse: Punkt 2.1 Valberedning 

Förklaring: Mot bakgrund av aktieägarkretsens sammansättning har en valberedning inte 

ansetts behövlig. Förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseval och 

revisorsval samt om arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna lämnas därför av bolagets 

större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande 

direktören bereds av två styrelseledamöter, vilka för närvarande är styrelsens ordförande och 

Lennart Bylock. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen. Ersättning och andra 

anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare förhandlas och avtalas med 

verkställande direktören. Styrelsen har prövat frågan om inrättande av ett ersättningsutskott 

men har ansett att den beredning och kompetensfördelning som tillämpas avseende 

ersättningar är ändamålsenlig och bra. Styrelsen har därför inte funnit anledning till att ändra 

denna även om det innebär en avvikelse från Kodens regler. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsen har prövat frågan om inrättandet av ett revisionsutskott och beslutat att 

inte inrätta ett sådant. Istället fullgör styrelsen i sin helhet de uppgifter som enligt Koden 
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ankommer på revisionsutskottet. Detta fungerar väl i den relativt sett lilla styrelse som bolaget 

har och innebär dessutom att hela styrelsen har full insyn i och tar aktivt del i dessa viktiga 

uppgifter. Styrelsen har sålunda under 2008 bedömt systemen för intern kontroll avseende 

finansiell rapportering. Detta syftar till att säkerställa att verksamheten är effektiv och bedrivs 

i enlighet med lagar och förordningar samt att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. 

Styrelsen har tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk rapportering 

samt följt upp och utvärderat de externa revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. 

Styrelsen bistår vidare koncernledningen med identifiering och utvärdering av de främsta 

riskerna i verksamheten och tillser att ledningen inriktar arbetet på att hantera dessa. Styrelsen 

har två gånger under 2008 haft genomgångar med och fått rapporter från bolagets externa 

revisorer, varvid en gång utan närvaro av verkställande direktören eller andra i 

bolagsledningen. Revisorernas rapporter har inte föranlett någon särskild åtgärd från 

styrelsen. 

 

LUNDIN PETROLEUM 

Avvikelse: Punkt 1.5 Bolagsstämman med material ska vara på svenska och simultantolkning 

till annat språk ska erbjudas 

Förklaring: Presentationen på årsstämman ges på engelska då den verkställande direktören 

(VD) inte talar flytande svenska. Däremot är presentationen textad på svenska.  

 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Valberedningen tog ett enhälligt beslut i detta hänseende då bedömningen 

gjordes att han var bäst skickad för denna uppgift. 

 

MEDA 

Avvikelse: Punkt 4.4 Styrelseledamöternas oberoende  

Förklaring: Enligt Koden ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara 

oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och minst två av de ledamöter som är 

oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning skall även vara oberoende i förhållande 

till bolagets större aktieägare.  

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning samt punkt 9.1 

Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsen i Meda har inte haft några särskilda kommittéer eller utskott. Frågor 

rörande ersättningen till bolagsledningen bereds av en mindre grupp och beslutas av styrelsen 

i sin helhet. Principerna för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen framläggs 

för årsstämman för godkännande. Styrelsen har även fullgjort de uppgifter som enligt Koden 

skulle ha åvilat ett särskilt revisionsutskott. Från och med verksamhetsåret 2009 har särskilt 

revisionsutskott inrättats. 

 

MELKER SCHÖRLING 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Enligt Koden skall styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot inte vara 

ordförande i valberedningen. Mikael Ekdahl har emellertid ansetts lämpad att på ett effektivt 

sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare. Detta har 

motiverat utseendet av Mikael Ekdahl som ordförande för valberedningen. 

 

MODERN TIMES GROUP 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 
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Förklaring: Styrelseledamoten Cristina Stenbeck har utsetts till ordförande i valberedningen. 

De övriga ledamöterna av valberedningen har förklarat sitt beslut om val av ordförande i 

valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av 

att Cristina Stenbeck representerar bolagets största aktieägare. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Mia Brunell Livfors plats i ersättningskommittén är inte i överensstämmelse med 

koden, i vilken krävs att endast styrelseledamot som är oberoende av företaget och dess 

ledning bör sitta i ersättningskommittén. Styrelsens ledamöter anser att det för koncernens 

bästa är motiverat att undantag görs från koden i det avseendet eftersom hon är en 

aktieägarrepresentant med en omfattande erfarenhet från att fastställa och definiera 

ersättningsprinciper i många noterade bolag. Ersättningskommittén består fortfarande av en 

majoritet av oberoende ledamöter. 

 

NCC 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott 

med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 

Om styrelsen, som i NCC fall, finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra 

ersättningsutskottets uppgifter. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett revisionsutskott. 

Om styrelsen, som i NCC fall, finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra 

revisionsutskottets uppgifter. Att styrelsen är relativt liten underlättar arbetet. Styrelsen träffar 

revisorerna två gånger per år, varav en gång utan närvaro av den verkställande ledningen. 

Därutöver har styrelsens ordförande direktkontakt med revisorerna vid ett antal tillfällen 

under året.  

 

NORDEA 

Avvikelse: Punkt 1.7 Protokoll från senaste årsstämma och därefter hållna bolagsstämmor ska 

göras tillgängliga på bolagets webbplats 

Förklaring: Nordea har inte till fullo följt denna regel eftersom Nordea har lagt ut protokollet 

utan bilagor innehållande personuppgifter motsvarande de uppgifter som återfinns i 

röstlängden från stämman. Nordea har funnit att integriteten hos den enskilde aktieägaren bäst 

skyddas genom att inte återge bilagor av detta slag, med hänsyn till att röstlängden inte 

behöver redovisas enligt Koden. Besluten återfinns dock i protokollet. 

 

ORIFLAME  

Avvikelse: Punkt 1.5 Bolagsstämman med material ska vara på svenska och simultantolkning 

till annat språk ska erbjudas  

Förklaring: Oriflame håller inte sin årsstämma på svenska eftersom platsen för årsstämman 

är i Luxemburg och majoriteten av de röstberättigade är individer och bolag med hemvist 

utanför Sverige. 

 

Avvikelse: Punkt 2.1 Valberedning 

Förklaring: Enligt bolagskoden skall valberedningen ge rekommendationer om 

revisionsarvoden. Valberedningen har beslutat att inte ta upp frågan om revisionsarvoden på 
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årsstämman eftersom frågor av denna typ inte behandlas på årsstämman enligt bolagets 

bolagsordning eller enligt lagen i Luxemburg. 

 

RATOS 

Avvikelse: Punkt 2.3 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Olof Stenhammar och Ratos bedömer att Per-Olof Söderberg och Jan Söderberg, 

oavsett beroende till större aktieägare, ska ingå i valberedningen i egenskap som bolagets två 

största enskilda ägare. 

 

SECO TOOLS 

Avvikelse: Punkt 1.5 Simultantolkning av stämmoförhandlingarna och översättning av 

stämmohandlingar och beslutsmaterial till andra språk än svenska. 

Förklaring: Syrelsen har beslutat att med beaktande av ägarkretsens sammansättning inte 

införa denna. Styrelsen är dock beredd att ta upp frågan till omprövning i händelse av att 

aktieägarna så begär. Enligt anvisning från Kollegiet för svensk bolagsstyrning är detta 

emellertid inte en avvikelse från kodens regelverk om det sker med hänsyn tagen till 

ägarförhållanden. 

 

SKANSKA 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaringen: Det finns ingen ledamot i revisionsutskottet som är oberoende i förhållande till 

bolagets större ägare. Utskottets ledamöter är beroende av AB Industrivärden. Samtliga har 

lång erfarenhet av ekonomi- och redovisningsfrågor från svensk och utländs industri. Kraven 

på ledamöter av revisionsutskottet är särskilt höga i ett bolag som Skanska med 

decentraliserad global verksamhet i en riskfylld projektorienteras industri. Styrelsen har ansett 

att nuvarande utskottsledamöter är de mest lämpade för uppdraget. 

 

TELE2 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Styrelseledamoten Cristina Stenbeck har utsetts till ordförande i valberedningen. 

De övriga ledamöterna i valberedningen har förklarat sitt beslut om val av ordförande i 

valberedningen med att det ligger i bolaget och alla aktieägares intresse och är en naturlig 

följd av att Cristina Stenbeck representerar bolagets största aktieägare. Aktieägare kan komma 

med förslag till valberedningen inför årsstämman 2009. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: I ersättningskommittén sitter Mia Brunell Livfors och Vigo Carlund vilka inte 

anses vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelsen anser emellertid att 

deras erfarenhet och kunskap i ersättningsfrågor kommer att gagna bolaget och gör dem 

mycket lämpade som kommittémedlemmar. Oaktat kodens regler anser styrelsen att de vid 

utövande av ersättningskommitténs arbete verkar som om de vore oberoende. 

 

Bolag som följer Koden 

Nedan listas de bolag som har tillämpat Koden och följer den fullt ut vilket innebär att de inte 

avviker från Koden: 

 

1. Assa Abloy 

2. Boliden 

3. Electrolux 
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4. Ericsson 

5. Husqvarna 

6. Industrivärden 

7. Investor 

8. Lindab International 

9. SAAB 

10. Sandvik 

11. SCA 

12. Scania 

13. SEB 

14. Securitas 

15. SKF 

16. SSAB 

17. Svenska Handelsbanken 

18. Swedbank 

19. Swedish Match 

20. Telia Sonera 

21. Trelleborg 

22. VOLVO 

 

Bolag som inte använder sig av Koden 

Nedan listas de bolag som valt att inte tillämpa den svenska Koden utan istället följer en 

annan Kod eller lag. 

 

1. ABB LTD 

2. AstraZeneca 

3. Autoliv SDB 

4. Lundin Mining Corporation 

5. Millicom Int. Cellular SDB 

6. Stora Enso 

7. Tieto oyj 
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Bilaga 3 Tillämpning av Koden inom small cap 
 

Bolag som avviker från Koden 

Nedan listas de bolag som har tillämpat Koden men avviker från den. Bolagen är listade i 

bokstavsordning, under respektive bolag presenteras den avvikelse eller de avvikelser bolaget 

bedriver. Även en förklaring till avvikelsen eller avvikelserna presenteras. 

 

ACAMEDIA  

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning samt punkt 10.1 

Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Sammansättningen avviker ifrån koden med avseende på att en styrelseledamot 

innehar flera funktioner inom koncernen. Josef Elias är VD i ett dotterföretag, ledamot i 

AcadeMedias styrelse, samt via bolag näst största aktieägare i AcadeMedia. 

Styrelseledamoten har lång erfarenhet av utbildningsverksamhen och bidrar därmed till 

koncerns utveckling av friskoleverksamhet varför detta avsteg från kodens krav anses 

motiverat. 

 

ACANDO AB 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning  

Förklaring: Här består revisionsutskottet endast av två ledamöter. Någon förklaring till detta 

ges inte. 

 

ACAP INVEST AB 

Avvikelse: Punkt 4.2 Inga suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utses 

Förklaring: Vidare förklaring till denna avvikelse ges inte. 

 

A-COM AB 

Avvikelse: Punkt 1.3 Styrelsen ska vara beslutsför vid bolagsstämman  

Förklaring: Vid extra bolagsstämma 12 december 2008 närvarade endast styrelsens 

ordförande vid stämman. Styrelsen var därmed inte beslutsför. Orsaken till bristande närvaro 

från styrelseledamöternas sida var förhinder. Vid stämman förelåg som huvudfråga val av 

styrelse, det vill säga komplettering av den sittande styrelsen med två ytterligare ledamöter. 

Styrelsens ordförande hade inför mötet informerat sig om frågor för behandling inom 

styrelsens olika utskott för att vid stämman kunna besvara frågor. Vid stämman var sex 

aktieägare företrädda varav tre närvarade fysiskt. 

 

Avvikelse: Punkt 3.1 Styrelsens uppgifter 

Förklaring: Någon utvärdering av verkställande direktören i Kodens mening har inte skett 

med anledning av att styrelsen som helhet var helt nyinsatt under 2008, under året har de 

fokuserat på att i detalj sätta sig in i bolagets verksamhet, processer, m.m., vilket varit ett 

omfattande arbete. Styrelsen avser dock att följa Kodens krav på utvärdering framgent. 

Bolaget har inga särskilda separata etiska riktlinjer utöver de policies och guidelines som 

ingår i handböcker för VD i dotterbolag jämte ekonomihandböcker. Jämställdhetsarbeten 

inleddes i samtliga dotterbolag under 2007. 

 

Avvikelse: Punkt 8.1. Utvärdering av styrelsearbetet 
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Förklaring: Samtliga nuvarande styrelsemöter i bolaget nyvaldes under 2008. Under 

mandatperioden har styrelsens processer och arbetsformer, samt kraven på ett noterat bolag, 

varit ny materia för samtliga ledamöter. Därtill har styrelsen under 2008 fokuserat på att i 

detalj sätta sig in i bolagets verksamhet, processer m.m. vilket varit ett omfattande arbete. 

Styrelsen sätter stor vikt vid utvärderingen av styrelsens och de enskilda ledamöternas arbete 

men har gjort bedömningen att en sådan utvärdering under rådande omständigheter inte skulle 

tillföra något värde. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsens revisionskommitté har utfört delar av det arbete ett revisionsutskott 

har att utföra. A-Com omfattas av Koden sedan 1 juli 2008 och första årsstämman efter 

Kodens ikraftträdande infaller i maj 2009. Styrelsen kommer i samband med årsstämman 

2009 att utse ett revisionsutskott i enlighet med Koden. 

 

ADDNODE AB 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Styrelsen har inte funnit det nödvändigt att inrätta en särskild enhet för 

internrevision. 

 

AFFÄRSSTRETEGERNA AB 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsen anser det mera ändamålsenligt, mot bakgrund av bolagsledningens 

begränsade omfattning, att styrelsens ordförande bereder frågor om ersättning och andra 

anställningsvillkor för bolagsledningen. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Mot bakgrund av den begränsade omfattningen av bolagets verksamhet anser 

styrelsen att det för närvarande inte är meningsfullt att årligen utvärdera detta behov. 

 

ALLTELE 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte inrättat någon 

särskild ersättningskommitté utan styrelsen ansvarar för ersättningsfrågor. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte inrättat något 

särskilt revisionsutskott utan styrelsen ansvarar för dessa frågor. 

 

ANOTO GROUP 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Med tanke på Anotos storlek har styrelsen bedömt att det inte finns behov av en 

intern kontrollavdelning eller kontrollfunktion. Anotos ekonomiavdelning anses kunna utföra 

den internkontroll som krävs i samarbete med de externa revisorerna. 

 

ARTIMPLANT 

Avvikelse: 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsen har på grund av koncernens ringa finansiella komplexitet, med ett 

rörelsedrivande moderbolag kompletterat av ett säljdotterbolag, bedömt att två personer 

fullgott kan utföra det uppdrag som delegerats till revisionsutskottet av styrelsen. 
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BERGS TIMBER 

Avvikelse: Punkt 2.1 Valberedning saknas 

Förklaring: Ingen förklaring ges. 

 

Avvikelse: Punkt 4.1 En jämn könsfördelning ska eftersträvas 

Förklaring: I samband med årsstämman 2008 ändrades styrelsen med två ledamöter varav en 

var kvinna. Det grundläggande kravet vid sammansättning av styrelsen har varit kompetens.   

 

Avvikelse: Punkt 10.5 Intern kontroll och riskhantering 

Förklaring: En beskrivning av bolagets interna kontroll kommer att ske i 

bolagsstyrningsrapporten 2008/2009. Vidare förklaring ges ej. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Med tanke på bolagets storlek är inte detta försvarbart utan ansvaret ligger på 

moderbolagets ekonomi- och finansavdelning. 

 

Avvikelse: Punkt 11.1 Ingen särskild bolagsstyrningsrapport i årsredovisningen 

Förklaring: Någon formell bolagsstyrningsrapport har inte upprättats för räkenskapsåret 

2007/08 då det är först under hösten 2008 som bolaget har börjat tillämpa svensk kod för 

bolagsstyrning. 

 

BILIA  

Avvikelse: Punkt 1.1 Avisering av tid och plats för kommande årsstämma senast i samband 

med 3:e kvartalsrapporten 

Förklaring: Tid och plats var inte fastställd förrän vid en senare tidpunkt. 

 

Avvikelse: Punkt 1.3 Styrelsen ska vara beslutsför vid bolagsstämman  

Förklaring: Överflödigt med en beslutför styrelse vid stämman. Vanligtvis följs koden i detta 

avseende. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsen anser att utskottets uppgifter kan utföras av två ledamöter utan att 

äventyra kvaliteten i utskottsarbetet. 

 

BIOLIN SCIETIFIC 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Hela styrelsen har hand om ersättningsfrågorna och vidare förklaring till denna 

avvikelse ges inte. 

 

BIOTAGE 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Styrelsen utvärderar årligen behovet av en internrevisionsfunktion. Vid 

utvärderingen har styrelsen bedömt att Biotages nuvarande storlek och riskexponering inte 

motiverar en separat internrevisionsfunktion. 

 

BONG LJUNGDAHL 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 
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Förklaring: Styrelsen i Bong har valt att inte inrätta något revisionsutskott eftersom styrelsen 

är av uppfattningen att den typen av frågor, i ett bolag av Bongs storlek, bäst behandlas av 

hela styrelsen.  

 

BORÅS WÄFVERI AB 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning, punkt 10.1 Revisionsutskottets 

sammansättning samt punkt 2.1 Valberedning saknas 

Förklaring: Verksamhetens omfattning och antalet styrelseledamöter innebär att sådana 

kommittéer inte ansetts nödvändiga då styrelsen hanterar dessa frågor i sin helhet. 

Styrelseordföranden samlar årligen i god tid före bolagsstämman de större aktieägarna för att 

förankra styrelsens sammansättning och ersättningar. 

 

BTS 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskott samt punkt 10.1 Revisionsutskott.  

Förklaring: Finns ingen förklaring till dessa avvikelser. 

 

CISION 

Avvikelse: 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Antalet ledamöter i det revisionsutskott som utsågs av styrelsen i april 2008 har 

varit två stycken. Styrelsens bedömning är att två ledamöter är tillräckligt för att 

revisionskommittén skall kunna fullgöra sin funktion, givet omfattningen och komplexiteten i 

Cisions affär. 

 

CONNECTA 

Avvikelse: Punkt 2.3 Valberedningens sammansättning  

Förklaring: Per Appelgren är anställd som vice VD på Connecta och ingår i valberedningen 

som representant för Tikk2, Connectas största ägare, där han är styrelseordförande. Ingen 

vidare förklaring ges till denna avvikelse. 

 

Avvikelse: Punkt 2.5 Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader 

före årsstämman 

Förklaring: Tidpunkten för valberedningens offentliggörande 2008 skedde i samband med 

publiceringen av bolagets tredje kvartalsrapport, i enlighet med årsstämmobeslut 2008. Detta 

är fem månader innan årsstämman 2009 som planeras till den 26 mars. Connecta har valt att 

lägga årsstämman så tidigt som möjligt för att få ut information till aktieägarna så tidigt som 

möjligt på året. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Connecta har inte inrättat en särskild granskningsfunktion. Styrelsen utvärderar 

årligen behovet av en internrevisionsfunktion och har bedömt att den är överflödig givet 

omfattningen av Connectas verksamhet samt slutsatserna från bolagets externa revision. 
 

CONSILIUM 

Avvikelse: Punkt 4.4 Styrelseledamöternas oberoende 

Förklaring: En oberoende ledamot valde att lämna sitt uppdrag i förtid. Bolaget avser att 

kommande årsstämma välja in ytterligare en styrelseledamot för att följa kodens bestämmelse. 

 

COREM PROPERTY AB 
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Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning samt punkt 10.1 

Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Detta anses vara den mest ändamålsenliga och ekonomiska lösningen för Corem. 

En av följderna av detta beslut blir att styrelsen har till uppgift att bereda frågor om ersättning 

och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 

 

CTT SYSTEMS 

Avvikelse: Punkt 2.1 Valberedning 

Förklaring: Inför 2009 års årsstämma har arbetet med valberedning försenats men styrelsen 

ska se till att en valberedning kommer att utses senast efter delårsrapporten för tredje kvartalet 

2009 för att bereda valärenden inför 2010 års årsstämma. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning samt punkt 10.1 

Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: I CTT utgör hela styrelsen ersättningsutskott eftersom koncernen sysselsätter ett 

relativt litet antal personer och är av begränsad komplexitet. Styrelsen har prövat frågan om 

inrättandet av ett revisionsutskott och beslutat att inte inrätta ett sådant bland annat på grund 

av koncernens begränsade komplexitet. Istället fullgör styrelsen i sin helhet de uppgifter som 

enligt Koden ankommer på revisionsutskottet. Detta fungerar väl i den relativt sett lilla 

styrelse som bolaget har och innebär dessutom att hela styrelsen har full insyn i, och tar aktivt 

del i dessa arbetsuppgifter. Det har tidigare heller inte framkommit några väsentliga brister 

som skulle motivera en förändring och tillsättande av ett utskott. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: CTT är förhållandevis litet och har en enkel juridisk och operativ struktur och 

väl utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen följer upp bolagets bedömning av den 

interna kontrollen bland annat genom kontakter med bolagets revisorer. Det har tidigare heller 

inte framkommit några väsentliga brister i den interna kontrollen som skulle motivera en 

förändring och tillsättande av en internrevision. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående 

valt att inte ha en särskild intern revision 

 

DAGON 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Motivet för att inte inrätta ett ersättningsutskott är att styrelsen har bedömt att 

behov för detta inte föreligger med hänvisning till bolagets storlek. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Motivet för att inte inrätta ett revisionsutskott är att styrelsen anser att 

redovisning och revision är viktiga frågor som mest ändamålsenligt fullgörs av styrelsen som 

helhet. 

 

DGC ONE 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Val till valberedning skedde vid senaste årsstämma i april 2008. Vid det tillfället 

var bolaget inte noterat på NASDAQ OMX Stockholm och tillämpade inte heller den då 

gällande Koden. Avvikelserna i förhållande till Koden är att styrelsens ordförande även är 

valberedningens ordförande samt att majoriteten av ledamöterna är styrelsemedlemmar och 

att fler än en av dessa inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
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DIGITAL VISION 

Avvikelse: Punkt 2.1 Valberedning 

Förklaring: Ingen förklaring till denna avvikelse ges, men bolaget skall tillsätta en 

valberedning under 2009. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Bolaget bedömer det som ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör 

ersättningsutskottets uppgifter. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Finns ingen förklaring till denna avvikelse. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Styrelsen har utvärderat behovet av att inrätta en särskild internrevisionsfunktion 

och gjort bedömningen att Digital Visions enkla juridiska och operativa struktur tillsammans 

med styrprocesser och kontrollsystem inte kräver någon särskild funktion för internrevision. 

Styrelsen i sin helhet ansvarar för styrning och kontroll av koncernen. 
 

DIÖS FASTIGHETER 

Avvikelse: Punkt 2.3 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Diös Fastigheters valberedning består av fyra ledamöter som representerar 

bolagets fyra största ägare. Årsstämman 2008 var av en enig åsikt att föreslagen valberedning 

passade bäst för denna uppgift . En samlad bedömning ska göras i varje enskilt fall för att 

avgöra om en ledamot är oberoende enligt börsens noteringskrav, vilket inte genomförts i 

detta fall. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Diös Fastigheters styrelse består av sex ledamöter och har valt att fortsätta låta 

hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Granskningsförfarandet av finansiell 

rapportering samt den interna kontrollen beskrivs nedan i denna rapport. 

 

DUROC 

Avvikelse: Punkt 2.1 Valberedning 

Förklaring: Ska tillsätta det till nästa årsstämma. Ingen vidare förklaring ges. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Durocs styrelse har valt att inte utse ett särskilt ersättningsutskott utan bedömer 

det som ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Styrelsen har utvärderat behovet av att inrätta en särskild internrevisionsfunktion 

och gjort bedömningen att Durocs enkla juridiska och operativa struktur tillsammans med 

styrprocesser och kontrollsystem inte kräver någon särskild funktion för internrevision. 

Styrelsen i sin helhet ansvarar för styrning och kontroll av bolaget. 

 

ELANDERS 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Styrelsens ordförande är ordförande i valberedningen vilket ter sig naturligt då 

den röstmässigt störste ägaren är ordförande i valberedningen eftersom denne likväl torde ha 
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ett avgörande inflytande över valberedningens sammansättning genom sin röstmajoritet på 

bolagsstämman. 

 

ELECTRA GRUPPEN AB  

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning   

Förklaring: Styrelsen har beslutat att ersättningsutskottet ska bestå av en ordförande och en 

ledamot. Ordföranden är tillika ordförande i styrelsen, Göran Nord, vilket är i enlighet med 

Koden. Ledamoten Håkan Lissinger ska enligt koden vara oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen. Lissinger är emellertid anställd i Bolaget på halvtid och därmed inte 

oberoende. Styrelsen motiverar avvikelsen på följande sätt: Håkan Lissinge är i sin egenskap 

av tidigare mångårig VD för Bolaget väl insatt i Bolagets arbetsförhållanden, marknad, 

medarbetare och konkurrensförhållanden vad gäller rekrytering av medarbetare och deras 

ersättningar. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Bolaget har ringa storlek samt att det är lokaliserat huvudsakligen på en ort och 

att dess ekonomiavdelning består av ett fåtal personer samtidigt som arbetet på avdelningen är 

högt datoriserat. Styrelsen har vid tidigare sammanträde beslutat att styrelsen i sin egenskap 

av revisionsutskott kan uppdra åt bolagets revisorer att utföra viss detaljrevision när behov 

uppstår. 

 

ENEA 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Bolagets styrelse består av sex styrelseledamöter valda av årsstämman. Mot 

bakgrund av bolagets storlek anser styrelsen det lämpligt att revisionsutskottet består av två 

styrelseledamöter under 2008.  

 

FAST. BALDER 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: I moderbolaget finns controllerfunktion som följer upp regionkontorens 

förvaltning samt finansverksamheten i moderbolaget. Balders storlek och den decentraliserade 

organisationen tillsammans med controllerfunktionen i moderbolaget medför att det inte för 

tillfället är motiverat att ha en särskild internrevisionsenhet. 

 

FEELGOOD 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Eftersom bolagets styrelse består av fem stämmovalda ledamöter har styrelsen 

bedömt det tillräckligt att två ledamöter från styrelsen ingår i revisionsutskottet.  

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Styrelsen har inte bedömt att det finns särskilda omständigheter i verksamheten 

eller andra förhållanden som motiverar att en sådan funktion inrättas. 

 

FENIX OUTDOOR  

Avvikelse: Punkt 2.1 Valberedning 

Förklaring: Skälet härtill är att Åke Nordin, bolagets grundare då under firma Fjällräven AB, 

numera är koncernchef och att familjen Nordin och dem närstående bolag äger cirka 60 % av 

aktierna i bolaget och cirka 83 % av rösträtten i bolagsstämma/årsstämma om samtliga aktier i 

bolaget företräds vid stämman. Styrelsen uppfattning är att en valberedning under sådana 



72 

 

förhållanden endast skulle innebära en kostnad för bolaget som inte i någon mån svarar mot 

den nytta valberedningen skulle kunna ge bolaget.  

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning samt punkt 9.1 

Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Inom Fenix Outdoor finns inga speciella utskott eller kommittéer utan alla frågor 

behandlas av styrelsen i sin helhet. Bolaget avser inte att inrätta ett ersättningsutskott enligt 

punkt 9.1. Ersättningsfrågor till ledande befattningshavare handhaves av koncernchefen eller 

verkställande direktören. Styrelsen avser att fullfölja sina uppgifter enligt 9.2. 

 

FINGERPRINTS CARD  

Avvikelse: Punkt 11.3 Den senaste bolagsstyrningsrapporten ska finnas på bolagets hemsida 

Förklaring: Ingen förklaring följer. 

 

GEVEKO 

Avvikelse: Punkt 4.2 Inga suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utses 

Förklaring: Koden anger att suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseleda möter inte ska 

utses. Gevekos styrelse består av 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Suppleant i Gevekos 

styrelse är styrelsens sekreterare och bör enligt styrelsens uppfattning därför inte vara 

ordiniare ledamot. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning  

Förklaring: Revisionsutskottet består av 2 ledamöter, vilket understiger anvisning i koden att 

revisionsutskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Med hänsyn till att Geveko tillhör 

de mindre bolagen på NASDAQ OMX Stockholm och Gevekos styrelse endast har 6 

ledamöter är det styrelsens uppfattning att 2 ledamöter i Revisionsutskottet är tillfyllest.  

 

INTELLECTA  

Avvikelse: Punkt 2.3 Valberedningens sammansättning  

Förklaring: Richard Ohlson som är VD- och koncernchef i Intellecta ingår i valberedningen 

som ledamot. Förklaringen till avvikelsen är att Richard Ohlson är en större B-aktieägare i 

Intellecta. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Styrelsen har inte bedömt att det finns särskilda omständigheter i verksamheten 

eller andra förhållanden som motiverar att en sådan funktion inrättas. 

 

INTOI  

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Intois styrelse består av fyra styrelseledamöter och man har därför valt att låta 

hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Styrelseledamot som innehar posten som 

VD i koncernen deltar dock inte i arbetet med dessa uppgifter.  

 

JEEVERS INFORMATION SYSTEMS  

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning  

Förklaring: I det avseendet att en majoritet (två av tre) medlemmar av valberedningen även 

har varit styrelsemedlemmar. Detta har underlättat valberedningens arbete då de har haft 

tillgång till relevant information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning.  
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KARO BIO  

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning  

Förklaring: Styrelsen beslutade att inte utse en ersättare till Dana M. Fowlkes i 

revisionskommittén efter dennes avgång från styrelsen den 8 december 2008 och fram till 

årsstämman den 24 april 2009. Detta medför en tillfällig avvikelse från Kodens regel 10.1 

som anger att revisionskommittén skall bestå av tre medlemmar. Avvikelsen motiveras med 

att kvarvarande medlemmar av kommittén bedömdes kunna hantera revisionskommitténs 

uppgifter väl under den återstående perioden.  

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Styrelsen har utvärderat behovet av en internrevisionsfunktion och kommit fram 

till att en sådan för närvarande inte är motiverad i Karo Bio med hänsyn till verksamhetens 

omfattning samt att styrelsens uppföljning av den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig 

för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv. Styrelsen kommer att ompröva 

behovet när förändringar sker som kan föranleda omprövning och minst en gång per år. I 

avsnittet ”Intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen” framgår 

hur Karo Bio arbetar med att säkerställa att tillfredsställande rutiner och processer finns på 

plats. 

 

KNOW IT  

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Know IT avviker från koden genom att styrelsens ordförande Mats Olsson också 

är valberedningens ordförande. Mats Olsson har varit ledamot av Know IT:s styrelse sedan 

1997 och har en mycket god kunskap om Know IT:s historia, kultur och verksamhet och 

säkrar kontinuiteten med tanke på bolagets ägarspridning. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Enligt koden för svensk bolagsstyrning ska ett särskilt ersättningsutskott inrättas. 

Styrelsen har valt att arbeta så att hela styrelsen ansvarar för ersättningsfrågor. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Enligt koden för svensk bolagsstyrning ska ett särskilt revisionsutskott inrättas. 

Styrelsen har valt att arbeta så att hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågor. 

 

LAGERCRANTZ 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Med avvikelse från den svenska bolagsstyrningskoden har det i Lagercrantz 

hittills varit så att styrelsens ordförande Anders Börjesson även haft ordförandeuppdraget i 

valberedningen. Det har också varit så att Tom Hedelius, vice ordförande i styrelsen, ingått i 

valberedningen. Förklaring till avvikelserna är att såväl Anders Börjesson som Tom Hedelius 

tillika är bolagets två största ägare sett till antalet röster och att Lagercrantz strategiska 

inriktning och affärs- och styrmodell bland annat bygger på ett starkt engagemang och 

kunskap från bolagets huvudägare. Detta synsätt genomsyrar Lagercrantz företagskultur och 

har visat sig betydelsefullt för en framgångsrik utveckling av koncernen. 

 

Avvikelse: Punkt 10.4 Styrelsen ska se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport 

översiktligt granskas av bolagets revisor 

Förklaring: Tack vare strukturen med en intern kontrollgrupp som övervakar och rapporterar 

avvikelser till utskottet samt det omfattande arbete som en traditionell granskning av bolagets 
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revisorer skulle medföra har styrelsen valt att frångå koden för bolagsstyrnings 

rekommendation om att halvårsrapporten skall granskas. För att säkerställa styrelsens insyn 

och kontroll ges styrelsen tillfälle att årligen lämna synpunkter på revisorernas planering av 

revisionens omfång och fokus. Efter genomförd granskning av intern kontroll och 

räkenskaper, rapporterar revisorerna sina iakttagelser vid styrelsens sammanträde i maj. 

Utöver detta bereds revisorerna tillträde till styrelsemöten när styrelse eller revisorer anser att 

behov föreligger. 

 

LINKMED 

Avvikelse: Punkt 1.5 Bolagsstämman med material ska vara på svenska och simultantolkning 

till annat språk ska erbjudas 

Förklaring: Det har med hänsyn till sammansättningen av bolagets ägarkrets inte ansetts 

motiverat, och inte heller försvarbart med hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar, att 

erbjuda simultantolkning till annat språk, respektive översättning av hela eller delar av 

stämmomaterialet, inklusive protokollet.  

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: LinkMed har avvikit från Kodens bestämmelse om antalet ledamöter i 

revisionsutskottet genom att under 2008 ha ett revisionsutskott bestående av enbart två 

ledamöter. Anledningen till avvikelsen är att bolaget anser att det med hänsyn till bolagets 

verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt är tillräckligt att revisionsutskottet 

består av endast två ledamöter, samt att de utsedda ledamöterna av styrelsen har ansetts vara 

lämpliga att utföra uppdraget. 

 

LUXONEN SDB  

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Märtha Josefsson valdes till ordförande i valberedningen eftersom hon är den 

mest erfarna, även om detta strider mot rekommendationerna från den svenska Koden för 

bolagsstyrnings då hon är styrelseledamot. 

 

MALMBERGS 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning samt punkt 9.1 

Ersättningsutskottets sammansättning  

Förklaring: Styrelsen har beslutat att inte tillsätta någon särskild ersättnings- eller 

revisionskommitté. Dessa frågor hanteras av styrelsen i sin helhet exklusive ledamot som 

ingår i bolagsledningen. Syftet är att samtliga ledamöter ska få direkt information och ha 

inflytande i dessa betydelsefulla frågor. Styrelsen bereder frågor gällande lön och övriga 

ersättningar till verkställande direktören samt godkänner verkställande direktörens förslag till 

löner och ersättningar till andra ledande befattningshavare. 

 

MICRONIC LASER SYSTEMS  

Avvikelse: Punkt 2.5 Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader 

före årsstämman 

Förklaring: Micronic offentliggjorde valberedningens sammansättning den 17 oktober 2008, 

vilket är drygt fem månader före årsstämman.  Förklaringen till denna avvikelse är att 

Micronic valt att upprätthålla traditionen med att hålla årsstämma tidigt på året. 

Valberedningen utses under oktober månad (efter september månads utgång) och därför är det 

inte möjligt att offentliggöra dess sammansättning tidigare. 
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MIDWAY HOLDING AB 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Styrelsens ordförande, som tillika är koncernchef, är ordförande i 

valberedningen. Skälet till avvikelsen är deras stora ägande. Sten K Johnson kontrollerar 52,5 

% och Jan Bengtsson 24,9 % av samtliga röster i bolaget.  

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsen har, på grund av sin ringa storlek, funnit det ändamålsenligt att inte 

utse något särskilt revisionsutskott. Vidare har man ansett det ändamålsenligt att styrelsens 

ordförande och koncernchef, mot bakgrund av sitt majoritetsägande, skall delta i arbetet.  

 

MOBYSON 

Avvikelse: Punkt 3.1 Styrelsens uppgifter 

Förklaring: Styrelsen har inte utvecklat specificerade etiska riktlinjer för Bolagets 

uppträdande. Detta arbete påbörjas under 2009. Mobyson ska kännetecknas av hög integritet, 

professionalism och etik, och detta är ett fundament vid anställning av nya medarbetare. 

 

Avvikelse: Punkt 10.2 Revisionsutskottets uppgifter 

Förklaring: Revisionsutskottet etablerades under 2008, men alla uppgifter som kan härröras 

till bolagskoden är ännu inte på plats.  

 

MODUL 1 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning samt punkt 9.1 

Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsen har valt denna form av praktiska skäl eftersom styrelsen i sin helhet har 

bestått av fyra ledamöter och då revisions- och ersättningsutskott enligt koden skall bestå av 

minst tre ledamöter har det ansetts opraktiskt att hålla ett separat utskott där endast en 

ordinarie styrelseledamot skulle vara exkluderad.  Modul 1 har för avsikt, givet nuvarande 

storlek på styrelse, fortsätta att bedriva dessa utskotts uppgifter genom att hantera dessa frågor 

i styrelsen som helhet.   

 

MORPHIC 

Avvikelse: Punkt 2.3 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Peter Enå har varit arbetande styrelseordförande och Kurt Dahlberg har innehaft 

en befattning som Director Market Development i bolaget. De har därmed också ingått i 

bolagsledningen. Detta innebär att valberedningens sammansättning inte har varit förenlig 

med reglerna i Koden fram till dess att Enå och Dahlberg lämnade sina befattningar i 

Morphic. 

 

Avvikelse: Punkt 10.3 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av VD eller annan 

person från bolagsledningen, träffa bolagets revisor 

Förklaring: Vid styrelsens sammanträden har styrelseledamot, vanligen styrelseordföranden, 

utsetts att vara protokollförare. Behovet av särskild protokollförare bedöms fortlöpande. 

Vidare har styrelsen inte haft något möte med bolagets revisor utan närvaro av verkställande 

direktören och annan person från bolagsledningen. Däremot har styrelsen träffat revisorn med 

närvaro av verkställande direktören angående genomgång av revisionen av årsbokslutet.  

Styrelsens bedömning har i de här fallen varit att frågorna varit av sådan karaktär att det 

bedömts lämpligt och effektivt att låta VD och bolagsledningen medverka i dessa möten.  
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MSC KONSULT 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning samt punkt 9.1 

Ersättningsutskottets sammansättning  

Förklaring: Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Styrelsen har ej utsett några 

utskott utan hanterar i sin helhet aktuella frågor på sammankallade styrelsemöten. MSC har i 

dagsläget ej något revisionsutskott eller ersättningsutskott. 

 

MULTIQ 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning  

Förklaring: Styrelseledamöter har utgjort en majoritet av valberedningen och att en av dessa 

ledamöter har varit valberedningens ordförande. Valberedningen har upplyst att avvikelsen 

beror på att de aktieägare som givits möjlighet att förorda representanter till valberedningen 

har ansett att denna sammansättning av valberedningen är ändamålsenlig. Under den 

övergångsperiod då bolaget arbetade med implementeringen av den nya 

bolagsstyrningskoden, som trädde i kraft den 1 juli 2008, fanns inte all erforderlig information 

enligt koden tillgänglig på bolagets hemsida. Implementeringsarbetet är numera slutfört.  

 

NETONNET 

Avvikelse: Punkt 2.3 Valberedningens sammansättning  

Förklaring: NetOnNets VD ingår i valberedningen i egenskap av större aktieägare 

 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning  

Förklaring: Bolaget har få stora aktieägare och bolagsstämman har valt styrelsens ordförande 

till ordförande i valberedningen för han anses ha högst oberoende till enskilda aktieägare. 

 

NOLATO 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Nolatos största ägare har ansett att ägarstrukturen, med tre familjer som innehar 

65 procent av rösterna i bolaget, bäst företräds i valberedningen av dessa ägare tillsammans 

med andra större aktieägare. Då dessa familjers representanter innehar så stor ägarandel i 

bolaget, har de ansett att det är naturligt och nödvändigt att också medverka och utöva sina 

ägarintressen både genom representation i bolagets valberedning och i styrelsen. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Nolatos styrelse har ansett att för närvarande representeras styrelsen i 

revisionsutskottet på bästa sätt genom att endast ha två ledamöter, med hänsyn till Nolatos 

styrelses antal ledamöter, kompetens och sammansättning. 

 

NOTE 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning  

Förklaring: Verkställande direktören Arne Forslund ingår i koncernledningen och anses 

därför enligt Koden som beroende till företaget och koncernledningen. NOTE avviker därmed 

från Koden avseende att Ersättningskommitténs ledamöter ska vara oberoende till företaget 

och koncernledningen. Styrelsen har dock bedömt det som viktigt att ha en ledamot med extra 

stor erfarenhet av NOTEs verksamhet som medlem i utskottet. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Revisionsutskottet utgörs av Göran Jansson. Därmed avviker NOTE från Koden 

avseende att styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av minst tre 
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styrelseledamöter. Styrelsen har gjort bedömningen att det är tillräckligt med en ledamot i 

revisionsutskottet med hänsyn tagen till bolagets och styrelsens storlek. 

 

NOVACAST TECHNOLOGIES 

Avvikelse: Punkt 2.1 Valberedning 

Förklaring: Bolaget har beslutat att valberedningen inte lämnar förslag till val och 

arvodering av revisor då valberedningen ej har nödvändig detaljkännedom för att på ett 

rimligt sätt kunna bedöma revisorernas löpande arbete och offerter. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Enligt koden ska ledamöterna i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande 

till bolaget och bolagsledningen. Detta innebär att NovaCast Technologies här avviker från 

koden vad gäller utskottets ledamot Hans Svensson som inte är oberoende i förhållande till 

bolaget. Hans Svensson deltar dock ej i behandlingen av sin egen ersättning. 

 

NOVESTRA 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Ersättningsutskottet utgörs av hela styrelsen och ersättningsfrågor har behandlats 

vid de ordinarie mötestillfällena, inga separata kommittémöte har förekommit. Utskottet skall 

bereda och föreslå lön och annan ersättning till den verkställande direktören samt de 

befattningshavare som är direkt underställda den verkställande direktören. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Revisionsutskottet utgörs av hela styrelsen och revisionsfrågor har behandlats 

vid de ordinarie mötestillfällena, inga separata kommittémöten har förekommit. Vid revisorns 

genomgång med styrelsen lämnar verkställande direktören sammanträdet för att ge styrelsen 

tillfälle till enskilda överläggningar medrevisorn. Därutöver har varje styrelseledamot 

möjlighet att ta direktkontakt med revisorerna. 

 

NOVOTEK 

Avvikelse: Punkt 2.3 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Bolaget har frångått kraven enligt ”Koden” rörande valberedningens 

sammansättning. Avvikelsen består i att två av valberedningens medlemmar utsetts av 

huvudägarna i bolaget. Bolaget har valt att frångå ”Koden” i detta avseende då den 

verksamhet som bedrivs av bolaget är så tekniskt komplicerad och specialiserad att styrelsen 

funnit det viktigt att valberedningen besitter kunskaper och har en förståelse rörande dessa  

aspekter för att de skall kunna lämna adekvata förslag kring styrelsens sammansättning och 

arvodering. 

 

Avvikelse: Punkt 10.4 Styrelsen ska se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport 

översiktligt granskas av bolagets revisor 

Förklaring: Detta förbiseende är en effekt av att ”Koden” implementerades först under 

verksamhetsåret. Med start räkenskapsåret 2009 kommer bolagets delårsrapport bli föremål 

för översiktlig granskning av de externt valda revisorerna. 

 

ORTIVUS 

Avvikelse: Punkt 1.3 Styrelsen ska vara beslutsför vid bolagsstämman 
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Förklaring: Vid bolagets extra bolagsstämma sommaren 2008 deltog endast ett begränsat 

antal av styrelsen ledamöter vilket bedömdes som rimligt givet stämmans syfte och 

utformning. Normalt följs koden vad gäller reglerna för styrelsens deltagande i stämmor. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Mot bakgrund av bolagets storlek anser styrelsen det lämpligt att inget separat 

revisionsutskott skapas utan dessa frågor har hanterats i styrelsen som under året t.ex. 

behandlat finanspolicy, internkontroll, koden för bolagsstyrning. 

 

Avvikelse: Punkt 10.4 Styrelsen ska se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport 

översiktligt granskas av bolagets revisor 

Förklaring: Enligt svensk kod för bolagsstyrning bör bolagets halvårs- eller 

niomånadersrapport översiktligt granskas av bolagets revisorer. Detta skedde i samråd med 

bolagets revisorer inte under 2008 utifrån argument om bolagets relativt lilla storlek och 

aktuella finansiella situation. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Koden stipulerar vidare att för bolag som saknar särskild granskningskontroll 

(Internrevision) ska styrelsen årligen utvärdera om behov föreligger att skapa en sådan 

funktion. Ortivus styrelse har behandlat denna fråga och funnit att givet bolagets relativt lilla 

storlek är det inte motiverat att skapa en separat intern granskningsfunktion.  

Avviker inte från Koden.  

 

PREVAS 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning  

Förklaring: Prevas styrelse bestod efter årsstämman 2008 av 7 ledamöter, men har valt att 

fortsätta låta hela styrelsen fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Anledningen till detta är att 

verksamheten fortfarande kan hanteras av alla styrelsemedlemmar och att kontrollen av 

finansiell rapportering och information om revision och riskhantering i den operativa 

verksamheten har högsta prioritet.  

 

PRICER 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsen i bolaget har inte utsett något revisionsutskott eftersom det ansetts mer 

ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör revisionsutskottets uppgifter. 

 

PROACT IT 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Proact IT styrelse har med hänsyn till bolagets storlek och komplexitet bedömt 

att två ledamöter är tillräckligt för uppgiften. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Baserat på bedömningen att det inte finns särskilda omständigheter i 

verksamheten eller andra förhållanden som motiverar det. 

 

PROFILGRUPPEN 

Avvikelse: Punkt 4.4 Styrelseledamöternas oberoende 

Förklaring: Hälften av de stämmovalda styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till 

bolaget och ledningen. Ingen vidare förklaring ges. 



79 

 

 

RAYSEARCH LABORATORIES  

Avvikelse: Punkt 2.1 Valberedning 

Förklaring: Styrelsen anser, med tanke på ägarstrukturen i RaySearch, att en valberedning 

inte skulle fylla någon funktion, utan enbart medföra onödiga kostnader. 

 

Avvikelse: Punkt 4.2 Inga suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utses 

Förklaring: Anledningen till detta är att det skäl som främst anförs mot att utse suppleanter 

(att de ofta får mindre information än ordinarie ledamöter) inte gäller i RaySearch eftersom 

suppleanten även är styrelsens sekreterare och alltid är med vid sammanträdena och alltid får  

samma material som de ordinarie ledamöterna. 

 

Avvikelse: Punkt 8.2 Styrelsen ska minst en gång per år behandla frågan om utvärdering av 

den verkställande direktörens arbete, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara 

Förklaring: En gång per verksamhetsår genomför styrelsen, själv eller med hjälp av externa 

parter, en utvärdering av styrelsens arbete. Genomgången ligger till grund för styrelsens 

framtida arbetssätt. Styrelsen utvärderar även VD:s arbete men avviker där från Koden 

såtillvida att VD:n kan närvara vid utvärderingen. Ingen vidare förklaring ges. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsen anser att det inte skall tillsättas något ersättningsutskott, det beror på 

att styrelsens (och bolagets) storlek inte motiverar ett sådant utskott. Vad gäller ersättningen 

till VD bestäms den av styrelsen (utan deltagande av VD) efter förhandling mellan VD och 

styrelsens ordförande medan ersättningen till övriga personer i ledningen bestäms efter 

förhandling mellan VD och de enskilda medarbetarna. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsen anser vidare att det inte skall tillsättas något revisionsutskott och 

anledningen till det är att styrelsens (och bolagets) storlek inte heller motiverar ett sådant 

utskott. Hela styrelsen utför motsvarande arbete. 

 

Avvikelse: Punkt 10.6  Internrevision 

Förklaring: Någon rapport över RaySearchs internkontroll har inte upprättats. Styrelsen 

anser att det är tillräckligt att RaySearchs revisor deltar vid åtminstone ett 

styrelsesammanträde per år. Bolagets storlek motiverar inte den ökade kostnaden som 

upprättandet av en särskild rapport skulle medföra. 

 

READSOFT 

Avvikelse: Punkt 8.2 Styrelsen ska minst en gång per år behandla frågan om utvärdering av 

den verkställande direktörens arbete, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara 

Förklaring: Styrelsen har vid särskilt möte behandlat denna fråga vid vilket möte Lars 

Appelstål närvarade. Lars Appelstål tillhör bolagsledningen. Styrelsen fann det motiverat att 

Lars Appelstål deltog i mötet då dennes synpunkter ansågs värdefulla i utvärderingen. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Revisionsutskottet i ReadSoft består av två ledamöter vilket styrelsen anser vara 

motiverat med hänsyn till bolagets storlek och struktur. 

 

REDERI AB TRANSATLANTIC 
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Avvikelse: Punkt 2.3 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: I valberedningen ingår representanter från de tre största aktieägarna. Styrelsen 

anser att detta förhållande speglar den ägarbild som företaget har, och att det därmed är en 

rimlig situation. De vill skapa en professionell styrelse som aktivt bidrar med omfattande 

erfarenhet från sjöfart samt näringslivet generellt.  

 

REJLERKONCERNEN 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: I Rejlerkoncernens fall består revisionsutskottet av endast två styrelseledamöter. 

Bolagets styrelse består av sex styrelseledamöter valda av årsstämman. Mot bakgrund av 

bolagets storlek anser styrelsen det lämpligt att revisionsutskottet består av två 

styrelseledamöter under 2008. 

 

Avvikelse: Punkt 10.3 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av VD eller annan 

person från bolagsledningen, träffa bolagets revisor 

Förklaring: Revisor har varit närvarande vid ett styrelsemöte, vid detta tillfälle var även VD 

och CFO närvarande. Vidare förklaring anges inte. 

 

RNB RETAIL AND BRANDS 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: RNB har hittills inte funnit anledning att inrätta en särskild 

internrevisionsfunktion. Bolaget har stort fokus på intern kontroll och ett antal 

kontrollaktiviteter har genomförts. Frågan om en särskild internrevisionsfunktion kommer att 

prövas årligen. 

 

RÖRVIK TIMBER 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Rörvik Timber har hittills inte funnit anledning att inrätta en särskild 

internrevisionsfunktion. Bolaget har stort fokus på intern kontroll och ett antal 

kontrollaktiviteter har genomförts. Frågan om en särskild internrevisionsfunktion kommer att 

prövas årligen. 

 

SAGAX 

Avvikelse: Punkt 7.2 Utskott ska protokollföra sina sammanträden och protokollen ska 

tillhandahållas styrelsen  

Förklaring: Styrelsens ersättningsutskott har inte protokollfört sina sammanträden under 

perioden mellan årsstämmorna för 2008 och 2009. Detta har heller inte varit ett krav enligt 

styrelsens instruktioner till kommittén. Styrelsen har i samband med konstituerande 

styrelsemöte efter årsstämman 2009 sett över bolagets olika policies och instruktioner och i 

samband med detta stipulerat att ersättningsutskottets sammanträden fortsättningsvis skall 

protokollföras. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Sagax har valt att endast tillsätta två stycken med orsaken att styrelsen totalt 

består av fem ledamöter och att två ledamöter i kommittén bedömts vara mer ändamålsenligt. 

 

Avvikelse: Punkt 10.3 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av VD eller annan 

person från bolagsledningen, träffa bolagets revisor 
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Förklaring: Styrelsen har valt att endast träffa bolagets revisorer i närvaro av VD. Detta har 

varit naturligt då denne är bolagets största aktieägare. 

 

SENSYS TRAFFIC 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Hela styrelsen tar ansvar för och beslutar om VD’s och företagsledningens lön, 

övriga anställningsvillkor samt incitamentsprogram, utifrån principer som beslutats av 

årsstämman. Styrelsen sammanställer måltal för rörliga ersättningar samt pensionsförmåner, 

övriga förmåner och anställningsvillkor för bolagsledningen. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Hela styrelsen tar ansvar för att revisionen på ett effektivt sätt säkerställer att 

bolaget har godtagbara rutiner för intern kontroll och har en korrekt finansiell rapportering av 

hög kvalitet. 

 

SIGMA 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Dan Olofsson är såväl styrelsens som valberedningens ordförande mot bakgrund 

av att han är bolagets absolut enskilt största ägare. 

 

Avvikelse: Punkt 4.1 En jämn könsfördelning ska eftersträvas 

Förklaring: En av sju ledamöter är kvinna. Ett aktivt arbete inför årsstämma 2009 pågår att 

utjämna könsfördelningen. 

 

SOFTRONIC 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Istället är bolagets huvudansvarige revisor delaktigt i möte med hela styrelsen en 

gång per år där bland annat årets revision avhandlas. 

 

STUDSVIK 

Avvikelse: Punkt 10.6 Internrevision 

Förklaring: Granskningen av den interna kontrollen genomförs av Koncernstab Ekonomi 

och Finans som en integrerad del av affärs- och finanscontrollers arbete, vilket styrelsen 

funnit vara ändamålsenligt mot bakgrund av koncernens storlek och komplexitet. Controllers 

rapporterar till ekonomidirektören. 

 

SVEDBERGS 

Avvikelse: Punkt 1.1 Avisering av tid och plats för kommande årsstämma senast i samband 

med 3:e kvartalsrapporten 

Förklaring: Inför årsstämma skall besked om tid och ort lämnas senast i samband med tredje 

kvartalsrapporten. Bolaget lämnade besked om tid och ort för årsstämma först vid 

bokslutskommunikén dvs. i samband med fjärde kvartalsrapporten. Bolaget kommer att följa 

koden 2009. Ingen vidare förklaring ges.  

 

Avvikelse: Punkt 10.4 Styrelsen ska se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport 

översiktligt granskas av bolagets revisor  

Förklaring: Bolaget har inte följt detta under 2008 men kommer att göra det 2009. Ingen 

vidare förklaring ges. 
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SWEDOL 

Avvikelse: Punkt 2.3 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Valberedningen består av Rolf Zetterberg (representerar AB Zelda), Johan 

Lannebo (representerar Lannebo Fonder), Göran Leine (representerar Kåpan Pensioner) samt 

John Zetterberg (styrelseordförande i Swedol). John och Rolf Zetterberg är båda 

styrelseledamöter i Swedol samt beroende i förhållande till bolagets huvudägare. Valet av 

John och Rolf Zetterberg till valberedningen bedömdes tillsammans med övriga ledamöter ge 

kontinuitet i valberedningens arbete. 

 

TICKET TRAVEL GROUP AB 

Avvikelse: Punkt 2.5 Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader 

före årsstämman 

Förklaring: Vid Tickets årsstämma 2008 beslutades att en valberedning inför 

verksamhetsåret 2009 ska bildas på så sätt att större ägare kontaktas under tredje kvartalet 

2008 och bildar valberedning. Namnen på valberedningens medlemmar bestämdes i februari 

2009 och har inte varit tillgängliga på Tickets webbplats sex månader före årsstämman. 

 

Avvikelse: Punkt 4.4 Styrelseledamöternas oberoende 

Förklaring: Endast en person i styrelsen är oberoende.. Det ges ingen vidare förklaring till 

detta. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning samt punkt 9.1 

Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Med beaktande av styrelsens storlek har styrelsen beslutat att hela styrelsen ska 

utgöra revisionsutskott samt ersättningsutskott och att inga andra permanenta utskott ska 

inrättas. 

 

TILGIN 

Avvikelse: Punkt 4.4 Styrelseledamöternas oberoende 

Förklaring: Endast en person i styrelsen är oberoende. Det finns ingen vidare förklaring till 

detta. 

 

Avvikelse: 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: De anser att styrelsen i sin helhet på ett ändamålsenligt sätt kan fullgöra de 

uppgifter som annars skall åligga ett revisionsutskott. 

 

TRACTION 

Avvikelse: Punkt 2.3 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Valberedningen ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av 

valberedningen är ett avsteg från Kodens regelverk. Anledningen till detta är att 

ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. På hemsidan lämnas uppgift om hur aktieägare 

kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningens förslag offentliggörs sedan i samband 

med kallelsen till årsstämman. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Hela styrelsen beslutar om ersättning till VD och andra ledande 

befattningshavare. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 
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Förklaring: Tractions styrelse har valt att inte utse ett särskilt ersättningsutskott, utan 

bedömer det som ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör ersättningsutskottets uppgifter.  

 

TRICORONA 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Ingen förklaring ges till denna avvikelse. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Någon särskild revisionskommitté har med tanke på bolagets begränsade storlek 

inte tillsatts utan detta arbete och ansvar delas av hela styrelsen. 

 

UNIFLEX 

Avvikelse: Punkt 4.4 Styrelseledamöternas oberoende 

Förklaring: Alla styrelseledamöter äger aktier i bolaget vilket gör att de inte kan anses som 

oberoende. Ingen vidare förklaring följer. 

 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning samt punkt 10.1 

Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Det sitter endast fyra personer i styrelsen, ersättningen och revisionen hanteras 

av styrelsen i sin helhet. Ingen vidare förklaring ges. 

 

VENUE RETAIL AB 

Avvikelse: Punkt 9.1 Ersättningsutskottets sammansättning 

Förklaring: Styrelsen i sin helhet bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor 

för bolagsledningen. Ersättning till styrelse och revisorer, samt riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare beslutas av årsstämman. 

 

Avvikelse: Punkt 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Koncernen har hittills inte funnit anledning att inrätta ett särskilt revisionsutskott 

i styrelsen. Koncernen har fokus på intern kontroll och ett antal kontrollaktiviteter har 

genomförts. Styrelsen i sin helhet hanterar revisionsfrågor och kontakter med revisorerna. 

 

VITROLIFE 

Avvikelse: Regel 10.1 Revisionsutskottets sammansättning 

Förklaring: Revisionsutskottet utgörs av hela styrelsen. Ingen vidare förklaring ges. 

 

XANO INDUSTRI AB 

Avvikelse: Punkt 2.4 Valberedningens sammansättning 

Förklaring: Styrelseledamoten Johan Rapp är ordförande i valberedningen. Eftersom XANO 

inte tillämpade kodens regler när val till valberedningen företogs vid bolagsstämman 2008. 

Ingen vidare förklaring ges. 

 

Bolag som följer Koden 

Nedan listas de bolag som har tillämpat Koden och följer den fullt ut vilket innebär att de inte 

avviker från Koden: 

 

1. Aerocrine AB 

2. Aspiro 

3. Beijer Electronics 
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4. Biogaia 

5. Biophausia 

6. Catena 

7. Cloetta 

8. Concordia Maritime 

9. Cybercom 

10. Doro 

11. Elektronikgruppen 

12. Elos 

13. Global Health Partner 

14. Havsfrun Investment 

15. HL Display 

16. Lammhults Design 

17. Ledstiernan 

18. Medivir 

19. Metro International SDB 

20. Midelfart Sonesson 

21. Orexo 

22. Partnertech 

23. Phonera 

24. Poolia 

25. Precise Biometrics 

26. Probi 

27. Proffice 

28. Rottneros 

29. Semcon 

30. Sintercast 

 

Bolag som inte använder sig av Koden 

Nedan listas de bolag som valt att inte tillämpa den svenska Koden utan istället följer en 

annan Kod eller lag. 

 

1. PSI Group 

 

Bolag som ännu inte implementerat Koden 

Nedan listas de bolag inom small cap som inte hunnit implementera Koden. Dessa bolag 

kommer att implementera Koden så fort de kan. 

 

1. Coastal Contacts 

2. Diamyd Medical 

3. Epicept 

4. HMS Networks 

5. Kabe 

6. Nederman Holding 

7. Net Entertainment 

8. Nordic Mines 

9. Nordic Service Part. Holdings 

10. OME International 

11. Opcon 
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12. Svolder 

 

Bolag som saknar information 

Nedan listas bolag som saknar information om bolagsstyrning. Det finns ingen information 

om den svenska Koden på deras hemsida. 

 

1. Oxigene 
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Bilaga 4 Svensk kod för bolagsstyrning 

1. Bolagsstämma 

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta 

beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att 

förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och 

välinformerat sätt. 
 

1.1  När tid och ort för bolagsstämma har fastställts ska uppgift om detta utan 

dröjsmål, inför årsstämma senast i samband med tredje kvartalsrapporten, 

lämnas på bolagets webbplats. Där ska även framgå vid vilken tidpunkt en 

begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit 

för att kunna tas in i kallelsen. 
 
1.2 Kallelse och övrigt underlag till bolagsstämma ska ha sådan utformning och utfärdas 

respektive tillhandahållas i sådan tid att bolagets aktieägare kan bilda sig en välgrundad 
uppfattning om de ärenden som ska behandlas. 

 
1.3 Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande och så många av de övriga 

styrelseledamöterna närvara att styrelsen är beslutför. Verkställande direktören ska 
närvara. Vid årsstämma ska minst en ledamot av bolagets valberedning, minst en av 
bolagets revisorer samt såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter närvara. 

 
1.4 Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. Förslaget ska 

presenteras i kallelsen till stämman. 

 
1.5 Bolagsstämma ska hållas på svenska och det material som presenteras ska finnas 

tillgängligt på svenska. Om ägarkretsens sammansättning så motiverar, och det är 
försvarbart med hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar, ska simultantolkning 
till annat språk erbjudas och hela eller delar av stämmomaterialet översättas. 

 
1.6 Till justerare av protokoll från bolagsstämma ska utses aktieägare eller ombud för 

aktieägare som inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget. 
 
1.7 Protokoll från senaste årsstämma och därefter hållna bolagsstämmor ska göras 

tillgängliga på bolagets webbplats, varvid röstlängden från stämman inte behöver 
redovisas. Om ägarkretsens sammansättning så motiverar, och det är försvarbart med 
hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar, ska protokollet även finnas på annat 
språk än svenska. 

 
2. Val och arvodering av styrelse och revisor 

 

Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och 
bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. Valberedningen är 
bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i 
förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, 
oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som 

förekommit i valberedningsarbetet. 
 

2.1 Bolaget ska ha en valberedning Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och 
övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till 
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var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och 
arvodering av revisor. 

 
2.2 Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska 

utses. Beslutet ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar 
valberedningen innan dess arbete är slutfört. 

 
2.3 Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. 

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen 
ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska 
vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller 
grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. 

 
2.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av 

valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte 
vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen 
får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

 
2.5 Bolaget ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, på bolagets webbplats 

lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Om ledamot utsetts av viss 
ägare ska ägarens namn anges. Om ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om 
detta lämnas. Utses ny ledamot, ska motsvarande information om den nya ledamoten 
lämnas. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag 
till valberedningen. 

 
2.6 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse eller 

revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. I anslutning till att kallelse 

utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande 
beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens 
sammansättning i 4.1. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens 
ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör 
ska även detta motiveras. På webbplatsen ska samtidigt för styrelseledamot som 
föreslås för nyval eller omval uppgift lämnas om • ålder samt huvudsaklig utbildning 
och arbetslivserfarenhet, • uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, • eget eller 

närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella 
instrument i bolaget, • om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, samt 
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen. 

 
2.7 Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna 

en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina 

förslag. 
 

3. Styrelsens uppgifter 

 

Styrelsen ska förvalta bolagets angelägenheter i bolagets och samtliga aktieägares intresse. 
 

3.1 I styrelsens uppgifter ingår bland annat att 

 fastställa verksamhetsmål och strategi 

 tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör 

 se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets 
verksamhet 
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 se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar 
och andra regler som gäller för bolagets verksamhet 

 se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt 

 säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är 
korrekt, relevant och tillförlitlig 

 
3.2 Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför 

bolaget. 
 

4. Styrelsens storlek och sammansättning 

 

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets 
angelägenheter med integritet och effektivitet. 

 

4.1 Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 

bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn 
könsfördelning ska eftersträvas. 

 
4.2 Suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska inte utses 
 
4.3 Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i 

ledningen av bolagets dotterbolag5. 

 
4.4 Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i 

förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även vara 
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare6. Den som nomineras till 
styrelseledamot ska förse valberedningen med erforderligt underlag för bedömning av 
eventuell beroendeställning i ovan angivna avseenden. 

 
4.5 Styrelseledamot ska inte utses för längre tid än till slutet av nästa årsstämma. 

 
5. Styrelseledamots uppdrag 

 

Styrelseledamot ska ägna uppdraget den tid och omsorg och tillägna sig den kunskap som erfordras 
för att tillvarata bolagets och dess ägares intresse. För att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda 
beslut ska verkställande direktören förse styrelsen med erforderligt underlag för dess arbete både 
inför och mellan styrelsens sammanträden. 

 

5.1 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och 
begära den information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta 
väl underbyggda beslut. 

 
5.2 Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om bolagets verksamhet, organisation, 

marknader m.m. som erfordras för uppdraget 

 
6. Styrelseordförande 

 

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs 
effektivt. 
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6.1 Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt 
uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma. 

 
6.2 Om styrelsens ordförande är anställd i eller har stadigvarande uppdrag för bolaget 

utöver ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan ordföranden och 

verkställande direktören klargöras i styrelsens arbetsordning och instruktion för 
verkställande direktören. 

 
6.3 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen 

fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt 

 organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för styrelsens arbete 

 se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt 
den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt 
finner lämplig 

 se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om 

bolaget 

 ansvara för kontakter med ägarna i ägarfrågor och förmedla synpunkter från 
ägarna till styrelsen 

 se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag 

för sitt arbete 

 efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dagordning för 
styrelsens sammanträden 

 kontrollera att styrelsens beslut verkställs 

 se till att styrelsens arbete årligen utvärderas 
 

7. Styrelsens arbetsformer 

 
Formerna för styrelsens arbete ska fastställas av styrelsen och vara tydliga och väl dokumenterade. 

 

7.1 Styrelsen ska minst en gång per år pröva styrelsens arbetsordning, instruktion för 
verkställande direktören och rapporteringsinstruktion med avseende på aktualitet och 
relevans. 

 
7.2 Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka 

arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott samt hur 
utskotten ska rapportera till styrelsen. Utskott ska protokollföra sina sammanträden och 

protokollen ska tillhandahållas styrelsen. 
 
7.3 Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag 

som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattats. Protokollet 
ska sändas till styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter styrelsesammanträdet. 

 
8. Utvärdering av styrelse och verkställande direktör 

 

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och 
verkställande direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete. 

 

8.1 Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera 
styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Resultatet 
av utvärderingen ska i relevanta delar redovisas för valberedningen. 
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8.2 Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per 
år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen från bolagsledningen ska 
närvara. 

 
9. Ersättningar till ledande befattningshavare 

 

Bolaget ska ha formaliserade och bekantgjorda processer för beslut om ersättningar till ledande 
befattningshavare. 
 
9.1 Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning 

och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens ordförande kan vara 
ordförande i utskottet. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Om styrelsen finner det mer 

ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter, förutsatt att 
styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet. 

 
9.2 Bolagsstämman ska besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade 

incitamentsprogram till bolagsledningen. Styrelseledamöter ska inte delta i aktie- och 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen eller andra 
anställda. Om ett program riktas till styrelsen ska bolagsstämman besluta om 

programmet. Bolagsstämmans beslut ska omfatta de väsentliga villkoren i programmet. 
Beslutsunderlaget ska möjliggöra för aktieägarna att i god tid före bolagsstämman på ett 
enkelt sätt bilda sig en uppfattning om motiven för programmet, de väsentliga villkoren 
i programmet samt eventuell utspädning och vad programmet sammanlagt kan beräknas 
kosta bolaget vid olika tänkbara utfall. 

 
10.  Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll 

 

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer 
att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets 
finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder 
och övriga krav på noterade bolag. 
 
10.1 Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av minst tre styrelseledamöter. 

Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen. Minst en ledamot av utskottet ska vara oberoende i förhållande till 
bolagets större ägare. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen ska inte vara 
ledamot av utskottet. Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen 
fullgöra revisionsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i 
bolagsledningen inte deltar i arbetet. 

 

10.2 Revisionsutskottet ska 

 svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets 
finansiella rapportering,7 

 fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens 
inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och 
interna revisionen och synen på bolagets risker, 

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

 utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet 
av utvärderingen, samt 

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



91 

 

 
10.3 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören eller annan 

person från bolagsledningen, träffa bolagets revisor. 
 
10.4 Styrelsen ska se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt granskas 

av bolagets revisor. 

 
10.5 Styrelsen ska årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system 

för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. 
 
10.6 I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen 

årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna 
kontrollen motivera sitt ställningstagande. 

 
11.  Information om bolagsstyrning 

 
Styrelsen ska årligen i en bolagsstyrningsrapport och på sin webbplats informera aktieägare och 
kapitalmarknad om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur bolaget tillämpar Svensk kod för 
bolagsstyrning. 
 

11.1 Bolaget ska upprätta en bolagsstyrningsrapport som ska fogas till bolagets 
årsredovisning8. Bolaget ska i bolagsstyrningsrapporten, för varje regel i Koden som det 
har avvikit från, redovisa denna avvikelse, beskriva den lösning som valts i stället samt 
ange skälen för detta. Av rapporten ska framgå vilka delar som har granskats av 
bolagets revisor. 

 

11.2 Följande uppgifter ska lämnas i bolagsstyrningsrapporten, om de inte framgår av 
årsredovisningen: 

 sammansättningen av bolagets valberedning och om ledamot har utsetts av viss 
ägare, varvid ägarens namn också ska anges, 

 för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som anges i 2.6 tredje 
stycket, 

 arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste 
räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive 
ledamots närvaro vid styrelsesammanträden, 

 sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella 
styrelseutskott och respektive ledamots närvaro vid utskottens sammanträden, 

 för verkställande direktören 

 ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, 

 väsentliga uppdrag utanför bolaget, och 

 eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och 
andra finansiella instrument i bolaget samt väsentliga aktieinnehav och 
delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser 
med, 

 eventuella överträdelser under det senaste räkenskapsåret av det noteringsavtal 

bolaget omfattas av eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av 
respektive börs disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden, 
samt 

 i ett särskilt avsnitt, styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhantering 
avseende den finansiella rapporteringen enligt 10.5. 

 
11.3 Bolaget ska på sin webbplats ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor där den 

senaste bolagsstyrningsrapporten och aktuell bolagsordning ska finnas tillgängliga 
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tillsammans med den information som enligt Koden ska lämnas eller finnas tillgänglig 
på webbplatsen.9 På avdelningen för bolagsstyrningsfrågor ska dessutom aktuell 
information i följande avseenden lämnas: 

 uppgift om styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor, samt 

 en utförlig redogörelse för vart och ett av samtliga utestående aktie- och 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 

Med aktuell avses att informationen ska uppdateras inom sju dagar efter att den 
förändrats eller förändringen blivit känd för bolaget. 
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Bilaga 5 Sammanställning av avvikelser 

 
LARGE CAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag 1.5 1.7 2.1 2.3 2.4 2.5 4.4 6.2 9.1 9.2 10.1 10.3 10.6 

Alfa Laval         x                 
Alliance Oil Company 

SDB                   x       

Atlas Copco               x         x 

Axfood           x         x     

Castellum           x               

Elekta         x       x         

Fabege                       x   

Getinge         x                 

Hakon Invest                     x     

Hennes & Mauritz         x       x         

Hexagon                     x     

Holmen                     x     

Hufudstaden     x                     

Kinnevik         x                 

Latour             x           x 

Lundbergföretagen     x           x   x     

Lundin Petrolium x       x                 

Meda             x   x   x     

Melker Schörling         x                 

Modern Times         x       x         

NCC                 x   x     

Nordera Bank   x                       

Oriflame, SDB x   x                     

Ratos       x                   

Seco Tools x                         

Skanska                     x     

Tele2         x       x         
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SMALL CAP 

Företag 1.1 1.3 2.1 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 4.4 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11.1 11.3 

AcadeMedia                           x x               

Acando                             x               

ACAP Invest                 x                           

A-com   x         x         x     x               

Addnode                                       x     

Affärsstrategerna                           x           x     

AllTele                           x x               

Anoto Group                                       x     

Artimplant                             x               

Bergs Timber     x         x                     x x x   

Bilia x x                         x               

Biolin Scietific                           x                 

Biotage                                       x     

Bong Ljungdahl                             x               

Borås Wäfveri     x                     x x               

BTS                            x x               

Cision                             x               

Connecta       x   x                           x     

Consilium                   x                         

Corem Property                           x x               

CTT Systems     x                     x x         x     

Dagon                           x x               

DGC One         x                                   

Digital Vision     x                     x x         x     

Diös Fastighet       x                     x               

Duroc     x                     x           x     

Elanders         x                                   

Electra                            x           x     

Enea                             x               

Fast. Balder                                       x     

Feelgood                              x         x     

Fenix Outdoor     x                     x x               

Fingerprints Card                                           x 

Geveko                 x           x               

Intellecta       x                               x     

Intoi                             x               

Jeevers Information 

systems       x                                   

Karo Bio                             x         x     



95 

 

Företag 1.1 1.3 2.1 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 4.4 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11.1 11.3 

Know IT         x                 x x               

Lagercrantz         x                         x         

LinkMed                             x               

Luxonen         x                                   

Malmbergs 

Elektriska                           x x               
Micronic Laser 

Systems           x                                 

Midway         x                   x               

Mobyson             x                 x             

Modul 1 Data                           x x               
Morphic 

Technologies       x                         x           

MSC Konsult                           x x               

MultiQ International         x                                   

Netonnet       x x                                   

Nolato         x                   x               

NOTE                           x x               

NovaCast 

Technologies     x                     x                 

Novestra                           x x               

Novotek       x                           x         

Ortivus   x                         x     x   x     

Prevas                             x               

Pricer                             x               

Proact IT                             x         x     

Profilgruppen                   x                         

RaySearch 

Laboratories     x           x       x x x         x     

ReadSoft                         x   x               
Rederi AB 

Transatlantic       x                                     

Rejlerkoncernen                             x   x           

RNB Retail and 

brants                                       x     

Rörvik Timber                                       x     

Sagax                     x       x   x           

Sensys Traffic                           x x               

Sigma         x     x                             

Softronic                             x               

Studsvik                                       x     

Svedbergs x                                 x         

Swedol       x                                     

Ticket Travel           x       x       x x               

Tilgin                   x         x               
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Företag 1.1 1.3 2.1 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 4.4 7.2 8.1 8.2 9.1 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11.1 11.3 

Traction       x                   x x               

Tricorona                           x x               

Uniflex                   x       x x               

Venue Retail                           x x               

Vitrolife                             x               

XANO Industi         x                                   
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Bilaga 6 Faktorer 

 
LARGE CAP 

Företag  Bransch Oms (tkr) 

Antal 

styrelseledamöter 

Antal 

aktieägare 

Största aktieägare 

röstmässigt 

10 största 

aktieägare 

röstmässigt % 

Alfa Laval Industri 28372000 8 st 28 078 st Tetra Laval B.V. 18,4% 44,5 

Alliance Oil 
Company SDB Energi 2721565 7 st 37 548 st 

CJSC Inv Company 
Alliance Capital 27,63% 68,92 

Atlas Copco Industri 74431000 9 st 55 976 st Investor 22,27% 35,58 

Axfood Dagligvaror 31861000 8 st 10 671 st Axel Johnsson AB 46,3% 68,2 

Castellum Finans 2501000 7 st 7 300 st 

Szombatfalvy, László 

6,1% 25,9 

Elekta Hälsovård 6689000 8 st 13 916 st 

Laurent Leksell med 

bolag 30,9% 55,2 

Fabege Finans 2357000 8 st 33 152 st Brinova AB 13,8% 40,2 

Getinge Hälsovård 2126000 11 st 37 572 st Carl Bennet bolag 48,8% 65,3 

Hakon Invest Dagligvaror 1905000 7 st 12 453 st 

ICA handlarnas förbund 

67,35% 73,9 

Hennes & Mauritz Sällanköp 104041000 9 st 183 436 st 
Stefan Persson med 
familj 69,3% 79,8 

Hexagon Industri 14563000 5 st 12 636 st 

Melker Schörling AB 

49,8% 71,9 

Holmen Material 20089000 9 st 29 745 st Lundberföretagen 52% 84,4 

Hufudstaden Finans 1347600 9 st 18 977 st Lundberföretagen 88% 93,1 

Kinnevik Finans 7892000 6 st 44 036 st Ernesco AB 32,8% 71 

Latour Finans 7137000 7 st 7 577 st 

Gustaf Douglas med 

familj och bolag 79,9% 91,2 

Lundbergföretagen Finans 23335000 9 st 13 758 st 
Fredrik Lundberg 
inklusivebolag 89,5% 95,2 

Lundin Petroleum Energi 6396737 6 st 42 367 st Största aktiägare 24% 48,5 

Meda Hälsovård 10675000 6 st 24 439 st Stens sfären 22% 51 

Melker Schörling Finans 335000 6 st Ingen info. 

Melker Schörling med 

familj 85% 96 

Modern Times Sällanköp 14329000 8 st 21 218 st 

Investment AB Kinnevik 

48% 82 

NCC Industri 57488000 7 st 32 730 st Nordstjernan AB 51% 84,8 

Nordera Bank Finans 172000 11 st 479 672 st 

Sampo Oyj, 12,1% och 

Swedish State 20% 47,1 

Oriflame, SDB Dagligvaror 1329097 9 st 6 723 

Stichting af Jochnick 

Foundation 10,7%  55 

http://investors.oriflame.com/index.php?p=share&s=share_distribution&afw_lang=sv
http://investors.oriflame.com/index.php?p=share&s=share_distribution&afw_lang=sv
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Företag  Bransch Oms (tkr) 

Antal 

styrelseledamöter 

Antal 

aktieägare 

Största aktieägare 

röstmässigt 

10 största 

aktieägare 

röstmässigt % 

Ratos Finans 32098000 7 st 38 099 st 

Familjen Söderberg 

46,7% 80 

Seco Tools Industri 6852000 8 st 12 123 st Sandvik Invest AB 89,3% 96,7 

Skanska Industri 143674000 8 st 75 957 st Industrivärden 26,8%  51,2 

Tele2 Telekom 40081000 8 st 36 000 st 

Investment AB Kinnevik 

47,59% 62,17 

http://skanska.com/upload/Investors/Reports/2008/arsredovisning/skanska_arsredovisning_2008.pdf
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SMALL CAP 

Företag  Bransch 

Oms 

(tkr) 

Antal 

styrelseledamöter 

Antal 

aktieägare Största aktieägare röstmässigt 

10 största 

aktieägare 

röstmässigt % 

AcadeMedia Sällanköp 1312598 7 st 15 432 st 

Skanditek Industriförvaltning AB 

13,88% 57,16 

Acando IT 1615782 6 st  26 500 st Familjen Svedulf med bolag 12,4% 63,8 

ACAP Invest Industri 952205 4 st 2303 st Exol AB 31,8% 65,6 

A-com Sällanköp 880786 5 st 2807 st Zoncolan ASA 15,01% 48 

Addnode IT 1025137 7 st 6508 st Aretro Capital AB 22,7% 63,7 

Affärsstrategerna Finans 95149 6 st 2201 st Strategic Holdning AB 48,7% 81.4  

AllTele Telekom 160335 5 st  748 st Mark Hauschildt 15,7% 67,9 

Anoto Group IT 258294 7 st 7439 st Essensor AS 11,1% 53,1 

Artimplant Hälsovård 13473 5 st 7600 st AFA Försäkring 8,27% 37,1 

Bergs Timber Matrial 860 000 9 st  2334 st Alf Bergh dödsbo 25,7% 79,1 

Bilia Sällanköp 14416000 10 st 22 144 st Investment AB Öresund 26,5% 57,2 

Biolin Scietific Hälsovård 109001 6 st 4432 st Bo Håkansson med bolag 36,5% 53,8 

Biotage Hälsovård 418786 9 st  6529 st HealthCap 14,2% 52,6 

Bong Ljungdahl Industri 1952891 8 st 1092 st 
Melker Schörling och Alf 
Tönnesson 29,1% vardera 89,8 

Borås Wäfveri Sällanköp 419000 5 st 1026 st  Mats Gabrielsson 29,3% 54,1 

BTS  Industri 548370 4 st 699 st  Henrik Ekelund 44,08% 80,99 

Cision Industri 1783133 9 st 16107 st 

Fairford Holdings Scandinavia AB 

12,9% 53,5 

Connecta IT 765152 5 st 2816 st Tikk2 AB 10,5% 50,5 

Consilium Industri 947100 4 st 1896 st Platanen Holding B.V. 66,5% 87,1 

Corem Property Finans 445000 7 st 3040 st  Rutger Arnhult via bolag 35,98% 96,4 

CTT Systems Industri 40700 5 st 3218 st Volito AB 16,2% 48 

Dagon Finans 494800 6 st 1423 st Cormac Förvaltning AB 22,3% 84,4 

DGC One Telekom 238084 5 st 1604 st David Giertz (genom bolag) 64,36% 77,61 

Digital Vision IT 68200 4 st 3803 st Lars Taflin med bolag 33,22% 52,85 

Diös Fastighet Finans 469861 6 st 1747 st AB Persson Invest 19,1% 84,3 

Duroc Industri 700600 5 st 2386 st AB Traction 26% 70,6 

Elanders Sällanköp 2221800 8 st 2492 st Carl Bennet AB 23,09% 75,97 

Electra  Sällanköp 1065996 6 st 806 st Håkan Lissinger 20,9% 63,7 
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Företag  Bransch 

Oms 

(tkr) 

Antal 

styrelseledamöter 

Antal 

aktieägare Största aktieägare röstmässigt 

10 största 

aktieägare 

röstmässigt % 

Enea IT 917588 9 st 12 806 st  SIS SegaInterSettle AB 13,4 % 49,43 

Fast. Balder Finans 653900 4 st 1772 st Erik Selin Fastigheter AB 60,2% 96,5 

Feelgood  Hälsovård 552701 5 st 2698 st  Rolf Lundström (via bolag) 23,05% 61,04 

Fenix Outdoor Sällanköp 976715 5 st 2604 st Svenska Nordinvestment AB 81,3% 88,2 

Fingerprints Card IT 27455 5 st 7125 st Technoimagia Sweden AB 20,2% 48,9 

Geveko Industri 1434029 6 st 3252 st 

SSB CL Omnibus AC Fond, USA 

1,9% 8,7 

Intellecta Industri 562919 6 st 1243 st Mannerheim Invest AB 15,7% 74,9 

Intoi IT 570500 4 st 12 151 st Boda Invest AB 10,5% 50,6 

Jeevers 

Information 

systems IT 160278 6 st 1555 st Stig-Olof Simonsson 17,09% 56,78 

Karo Bio Hälsovård 1352647 5 st 11490 st Consepio 5,6% 28,4 

Know IT IT 1308310 6 st 5397 st Compucap AB 5,5% 30,3 

Lagercrantz IT 2 172 000 5 st 3497 st Anders Börjesson 13,1% 68,5 

LinkMed Finans 70342 6 st 1641 st FastPartner AB 18,7% 63,6 

Luxonen Finans -86574 8 st --  Ingen ägarbild redovisas 64,62 

Malmbergs 

Elektriska Industri 555908 4 st 1300 st Jan Folke med familj 71,2% 85,9 

Micronic Laser 

Systems IT 690184 7 st 5657 st  Catella Fonder 12,5% 59,7 

Midway Industri 2359800 5 st 6684 st Sten K Johnson med bolag 52,5% 88 

Mobyson IT 206014 5 st Ingen info. 
Agder Energi, Nordea bank Norge 
ASA 24,4% 61,6 

Modul 1 Data IT 185751 5 st 7736 st Woodland Invest AB 5,62% 31,54 

Morphic 
Technologies Industri 310200 3 st 28858 st Mariegård Investment AB 10,9% 42,8 

MSC Konsult IT 51313 4 st 266 st Muazzam Choudhury 57,3% 85 

MultiQ 
International IT 153494 4 st 3140 st Clearstream Banking S.A. 14,87% 48,02 

Netonnet Sällanköp 1890000 5 st 977 st Waldir AB 28% 81,2 

Nolato IT 2 824 000  7 st 6 562 st Familjen Jolén 24,99% 80,13 

NOTE IT 1 735 258  7 st 1 954 st Catella Fondförvaltning 24,95% 71,2 

NovaCast 

Technologies Industri 125 972  5 st 1 279 st 

Hans Svensson, inkl hustru och 

bolag 51,8% 81,5 

Novestra Finans -73 574  7 st 2 414 st Anchor Capital 28,6% 78,2 

NOVOTEK IT 292 489  4 st 2 190 st Göran Andersson via bolag 59,51% 85,1 

Ortivus Hälsovård 89 032  6 st 1 914 st 

Bonit Invest Sa Barbara Brisé 

19,1% 72,8 
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Företag  Bransch 

Oms 

(tkr) 

Antal 

styrelseledamöter 

Antal 

aktieägare Största aktieägare röstmässigt 

10 största 

aktieägare 

röstmässigt % 

Prevas IT 615 687  7 st 2 600 st Göran Lundin med familj 23,36% 72,74 

Pricer IT 433 181  6 st 22 941 st 

Grimaldi, Salvatore incl. Companies 

11,1% 31,9 

Proact IT IT 1 044 174  5 st 3 879 st Sigal Ltd 15,6% 62,2 

Profilgruppen Matrial 1 086 700  4 st 1 780 st Lars Johansson 14,4% 61,3 

RaySearch 
Laboratories Hälsovård 64 702  4 st 4 473 st Johan Löf  42,7% 90,2 

ReadSoft IT 592 595  5 st 5 122 st 

Jan Andersson och Lars Appelstål 

21,2% vardera 61,2 

Rederi AB 
Transatlantic Industri 2 152 628  7 st 6 184 st Enneff Rederi AB 29,8% 60 

Rejlerkoncernen Industri 797 574  8 st 1 717 st Peter Rejler 43,5% 76,87 

RNB Retail and 
brants Sällanköp 3 207 300 7 st 10 450 st 

Konsumentföreningen Stockholm 
21,21% 50,82 

Rörvik Timber Matrial 2 461 400  9 st 3 056 st 

Johan Hansen, eget innehav samt 

via Ittur Industrier AB 74% 89,1 

Sagax Finans 8200 5 st 5 934 st David Mindus med bolag 19,2% 62,2 

Sensys Traffic IT 126 904  5 st 12 014 st Tibia Konsult AB 7,82% 26,50% 

Sigma IT 1 360 500  7 st 8 805 st Danir AB 30,85%  
66,19% 

Softronic IT 434 600  7 st 3 265 st 

AB Traction genom helägt 

dotterbolag 22,9%  67,50% 

Studsvik Industri 1 288 799  7 st 3 928 st Familjen Karinen 20,7%  68,60% 

Svedbergs Industri 526 267  6 st 3 028 st Sune Svedberg 55,3%  79,70% 

Swedol Sällanköp 858 600  5 st 2 684 st Zelda AB 78,7%  90,20% 

Ticket Travel Sällanköp 419 960  5 st 5 064 st Fons HF 29,26%  63,65% 

Tilgin IT 161 944  6 st 1 279 st MGA Hoolding AB 30,5%  65% 

Traction Finans 380 100  5 st 846 st Niveau Holding AB 28,2% 94,60% 

Tricorona Industri 728 500  5 st 7 516 st Volati Ltd 14,5%  47,30% 

Uniflex Industri 915 611  4 st 1 931 st Björn Örås 70,28%  85,16% 

Venue Retail Sällanköp 888500 6 st 4 981 st Varenne AB 21,71%  53,60% 

Vitrolife Hälsovård 232 629  6 st 3 571 st 
Skanditek Industriförvaltning AB 
25,9%  58,10% 

XANO Industi Industri 1 409 790  6 st 1 408 st Thord Johansson med bolag 55,1% 94,70% 

 

 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/A8/AD/wkr0003.pdf
http://www.softronic.se/softronicse/27562,14845.cs
http://www.softronic.se/softronicse/27562,14845.cs
http://www.studsvik.se/index.php?p=about&s=cg&t=owners&afw_lang=sv
http://www.svedbergs.se/se/om-svedbergs/investerare/aktien
http://www.swedol.se/artikel.asp?strukturid=104
http://travelgroup.ticket.se/sv/inv/Agarforhallanden/Agarforhallanden
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/A3/3A/wkr0003.pdf
http://www.tricorona.se/14/93/
http://www.uniflex.se/download/18.3b42058e120229c7d5980002220/Uniflex+AB+-+%C3%85rsredovisning+2008.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0D/EC/D6/wkr0003.pdf
http://www.vitrolife.com/index.cfm?page=09922C58-306E-0608-4134CC156CAF3D1D
http://www.vitrolife.com/index.cfm?page=09922C58-306E-0608-4134CC156CAF3D1D

